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 آيا «آخوند خراسانى» را 
روس ها مسموم كردند؟

مرجِع پيشرو
ماجراى زندگى پسرى كه نابينا شد و پس از 7 سال ترك تحصيل

با رتبه 800 در رشته حقوق دانشگاه فردوسى قبول شد

همه چيز از تماس با 118 شروع شد!
16 10

حوادث ايران

ويروس «غرب نيل» 
جان 17 نفر را گرفت

يونان: شــيوع ويروس 
«غــرب نيــل» در يونان 
بيش از 10 نفــر را به كام 

مرگ فرستاد.
بــر اســاس گــزارش 
يورونيوز، شيوع ويروس 
«غرب نيل» در يونان كه 
از طريق نيش پشه منتقل 
شده است جان 17 نفر را گرفته است. به گفته وزارت بهداشت 
يونان اين بيمارى ويروسى موجب تب، سردرد، تحليل قواى 
بدنى و حالت تهوع مى شود و ممكن است به سرعت بيمار را 
از پا دربياورد. تاكنون 130 مورد ابتال به اين ويروس در يونان 
گزارش شــده، با اين وجود گزارش هايى از شيوع بيمارى در 

برخى كشورهاى اروپايى ديگر نيز منتشر شده است.
گرماى هوا در تابستان از مهم ترين داليل شيوع اين ويروس 
است. به گفته پزشكان، ويروس «غرب نيل» توسط پرندگان 
از شمال آفريقا به اروپا منتقل شده است. (باشگاه خبرنگاران)

هواپيما روى باند ُسر خورد
 18 نفر مصدوم شدند

روسيه: لغزيدن هواپيما در باند فرودگاه سوچى روسيه باعث 
مجروح شدن تعدادى از مسافران شد اما كسى كشته نشد.

 اين حادثه اوايل بامداد روز شنبه گذشته در فرودگاه سوچى 
واقع در درياى سياه روى داد. شــمار مجروحان اين سانحه 

هوايى را وزارت بهداشت روسيه اعالم كرده است.
درايــن زمينه برخــى منابع خبــرى اعالم كردنــد كه اين 
هواپيما 160 مسافر داشــت كه از اين تعداد 18 نفر مصدوم 
شــدند و در ميان آن ها ســه كودك هم وجود داشته است. 

(خبرگزارى شينهوا)

وقوع انفجار 
در غرب استان كربالى معلى

عراق: يك منبع امنيتى در اســتان كربالى معلى به شبكه 
الســوريه گفت: صداى انفجارى در غرب استان شنيده شده 
كه ماهيت آن هنوز مشخص نشده است.  به گفته اين منبع، 
دستگاه هاى امنيتى تحقيقات درباره اين حادثه را آغاز كرده اند 
و به زودى درباره ماهيت اين انفجــار توضيح خواهند داد. بر 
اساس اين گزارش اســتان كربالى معلى طى روزهاى اخير 
شاهد وقوع چندين انفجار در انبارهاى سالح در مناطق مختلف 
بوده است. السومريه در خبر فورى ديگرى به نقل از يك منبع 
امنيتى اعالم كرد انفجار كربال در نتيجه بروز آتش سوزى در 

داخل مقر گروه سراياالسالم بوده است. (جام جم آنالين)

8 زخمى در پى انفجار يك پااليشگاه
آلمان: در پى انفجار و آتش سوزى در پااليشگاهى در آلمان، 
چندين كارگر زخمى شدند. پليس آلمان اعالم كرد كه انفجار 
و آتش سوزى در ايالت بايرن آلمان روى داده و در پى آن هشت 
نفر هم زخمى شده اند. بنابر گزارش خبرگزارى اسپوتنيك، 
سه نفر در اين زمينه به شــدت زخمى شده اند. همچنين به 
دليل دود گرفتگى وسيع در منطقه، 1800 نفر ناچار شده اند 
كه محل زندگى خود را ترك كنند. بــراى مهار حريق ايجاد 
شده بيش از 200 آتش نشان در عمليات اطفاى حريق حضور 
داشتند. هنوز داليل بروز اين حادثه اعالم نشده است. (فارس) 

پاى ويفر ترياك هم به گمرك باز شد!
گمرك ايران: مأموران  گمرك در بازرســى از محموله هاى پستى مقدار 

يك كيلوگرم ويفر ترياك كشف كردند.
مركز اطالع رســانى گمرك ايران در 
تشــريح اين خبر آورده بــود كه يك 
كيلوگرم ترياك به طرز ماهرانه اى به 
شكل قالب هاى هم اندازه ويفر كارامل 
تهيه شده بود و در داخل بسته هاى ويفر 
كارامل با روكش كاكائويى جاسازى و با 
ديگر بســته هاى ويفر مخلوط و پرس 

شده بود تا هيچ ردى از ترياك در محموله ديده نشود، اما ماموران گمرك 
تبريز با هوشيارى كامل موفق به شناسايى و كشــف قالب هاى ترياك از 

داخل بسته هاى ويفر شدند.
مأموران گمرك با رصد اطالعات و هوشيارى در زمان بازرسى بسته هاى 
پســتى به يك محموله ويفر كارامل روكش دار كاكائويى مشــكوك و در 
بررسى هاى بيشتر محتواى داخل بسته ها متوجه مى شوند كه قالب ها شبيه 

به ويفر كاكائويى بوده ولى ماهيت كاال متفاوت است.
با وجود اينكه به لحاظ ظاهرى بســته بندى هاى مكشوفه تفاوتى با ويفر 
كاكائويى نداشت و به طرز ماهرانه اى پرس شده بود، مأموران گمرك پس 
از ظن به محموله اقدام به باز كردن بسته ها و شكافتن محتواى آن مى كنند 

كه در نهايت موفق به كشف محموله ويفر ترياك شدند.

مرگ مشكوك زن جوان در پى سقوط از بالكن
باشــگاه خبرنگاران: زن جوانى بر اثــر ســقوط از بالكن طبقه 
پنجم يك ســاختمان در جنوب غرب تهران جــان باخت، در حالى 
كه در بررســى هاى ابتدايى مشــخص شــد روى گردن متوفى آثار 

خراشيدگى وجود دارد.
ساعت 20 جمعه شب گذشته مأموران كالنترى 179 خليج فارس با بازپرس 
كشيك قتل پايتخت تماس گرفتند و اعالم كردند زن بيست و هفت ساله اى 
بر اثر سقوط از ارتفاع دچار جراحت شده و پس از انتقال به بيمارستان شهيد 

فياض بخش به علت شدت جراحات وارده جان باخته است.
با اعالم مراتب اين اتفاق به ســيد ســجاد منافى آذر، بازپــرس ويژه قتل 

پايتخت، دستور تحقيقات درباره علت اين حادثه صادر شد.
بررســى هاى ابتدايى نشــان داد روى گردن متوفى آثار خراشيدگى 
وجود دارد اما همســر وى مدعى بود كه متوفى بر اثر سقوط از بالكن 
منزل به كام مرگ فرو رفته است. به اين ترتيب شوهر متوفى با دستور 
بازپرس امور جنايى تهران بازداشــت و پيش از ظهر روز گذشــته به 

دادسرا منتقل شد.
شوهر متوفى با رد هرگونه دخالت در مرگ همســرش به بازپرس گفت: 
هيچ اختالف و درگيرى با همسرم نداشتم و نمى دانم چرا اين اتفاق افتاد، 
در زمان حادثه همسرم همراه با دختر دوساله ام درداخل اتاق بودند كه با 
صداى جيغ فرزندم به اتاق رفتم و متوجه شــدم همســرم از بالكن منزل 

(طبقه پنجم ساختمان) خودش را به پايين پرتاب كرده است.
شوهر متوفى پس از اين اظهارت با دســتور قضايى بازداشت شد و براى 
ادامه تحقيقات و كشــف ناگفته هاى احتمالى در اختيــار مأموران اداره 

آگاهى قرار گرفت.

زلزله قصرشيرين را لرزاند
مهر: زلزله اى به بزرگى 4.5 ريشتر صبح روز گذشته قصرشيرين را لرزاند.

بنا بر اعالم مؤسسه ژئوفيزيك دانشــگاه تهران، اين زمين لرزه در عرض 
جغرافيايى 34.347 و طول جغرافيايى 45.591 و در عمق 16 كيلومترى 

زمين و در ساعت 10:01 صبح روى داده است.

حوادث جهان

مركز اطالع رســانى گمرك ايران در 
تشــريح اين خبر آورده بــود كه يك 
كيلوگرم ترياك به طرز ماهرانه اى به 
شكل قالب هاى هم اندازه ويفر كارامل 
تهيه شده بود و در داخل بسته هاى ويفر 
كارامل با روكش كاكائويى جاسازى و با 

 

عقيل رحمانى: شكايت فردى كه به واسطه 
آگهــى اغوا كننده فروش خــودروى پرادو در 
«ديوار» كاله گشادى سرش رفته بود، سبب شد 

تا پرونده يك مجرم حرفه اى سنگين تر شود.
بارها اخبــارى در مورد شــيوه هاى مختلف 
كالهبردارى و اختفاى افراد تبهكار در پوشش 
خريدار و يا فروشــنده كاال ها در «ديوار» را در 
رسانه هاى مكتوب ديده و خوانده ايم، از سوى 
ديگر هم پرونده هاى قضايى متعددى در اين 
باره در محاكم قضايى باز و مورد رسيدگى قرار 

گرفته است.
در حالى كه بار ها كارشناسان پليس فتا درباره 
اطمينان نكردن صد در صــدى به آگهى هاى 
فروش كاال در فضاى مجازى هشــدار داده اند، 
اما باز هم شــاهد آن هستم كه برخى به صرف 
ديدن تصويرى از يك كاال و قيمت پايين تر آن 
نسبت به آنچه در بازار رسمى عرضه مى شود، 
اقدام به ســفارش و خريد آن مى كنند كه در 
ادامه در دام كالهبرداران اسير شده و وجوهى 

را از كف مى دهند.
در موردى مشــابه كــه ســرانجام آن پرده از 
فعاليت هاى گسترده يك كالهبردار حرفه اى 
برداشت، فردى كه در كرمانشاه به دنبال خريد 
يك خودروى لوكــس بود، به ســراغ «ديوار» 

مى رود.
او در ميان صد ها آگهــى مجازى، توجهش به 
تصوير و قيمت عجيب و غريب خودروى پرادو 

جلب مى شود.
خريدار كه قيمت خــودرو را چند ده ميليون 
تومان پايين تر از بــازار روز فروش خودرو ديد 

و احساس مى كرد كه خودروى شكارى گيرش 
آمده، چند ثانيه بعد با آگهــى دهنده تماس 
گرفت و پس از دريافت مشخصات خودرو، سر 

قيمت توافق كرد. 
آگهى دهنده كه يكى از كالهبرداران حرفه اى 
بــود، از خريدار خودرويى كــه وجود خارجى 
نداشت خواســت تا 2 ميليون تومان به عنوان 
بيعانه به شــماره كارتش واريــز كند تا آگهى 
خودرو را حذف و خودرو را به كرمانشاه منتقل 

كند!
خريدار كه خوشحال از خريد پرادوى زير قيمت 
بود، بيعانه را واريز و منتظر تحويل خودرو ماند، 
چند روز گذشت و هيچ خبرى از پرادو نشد. وقتى 
مالباخته متوجه شد چه كالهى سرش رفته است 

به دادسرا رفت و شكايتى مطرح كرد.
بررسى هاى قضايى در شهر كرمانشاه مشخص 
كرد، تراكنش هاى متعددى به همين شــيوه 
در سوابق حســاب وجود دارد و حساب براى 

اين گونه كالهبردارى ها استفاده مى شده است.
رد زنى هاى پليسى هم با دستور مقام قضايى 
آغاز مى شــود و ســرانجام پس از چندين روز 
كار پليسى مشخص شد عامل كالهبردارى به 
اتهام فروش زمين هاى بى صاحب در مشــهد 
دستگير شده است و در حال حاضر در زندان 

تحمل كيفر مى كند.
برهمين اساس و باتوجه به مفتوح بودن پرونده 
متهم حرفه اى با هويت (ح-ع) در شعبه 202 
دادســراى مشــهد، پرونده كالهبردارى در 
«ديوار» هم به شــعبه مذكور ارســال و در پى 
آن بازپرس شرقى شهرى رسيدگى به پرونده 

را آغاز كرد.
اين گونــه بود كه متهم آخر هفته گذشــته از 
زندان به شــعبه 202 دادسراى مشهد منتقل 
شــد، اين اقدام درحالى صــورت پذيرفت كه 
مشخص شــد متهم داراى 63 پرونده قضايى 
با عناوين اتهامى مشابه در شهرهاى مختلفى 

مانند تهران، كرج، بوئين زهرا، اروميه، كهنوج، 
همدان، زاهدان، شيراز، كرمان و... است.

به واسطه مشخص شدن ديگر عناوين اتهامى 
متهم، مقام قضايــى به اين يقين رســيد كه  
كالهبردارى از طريق آگهى هــاى غير واقعى 
در «ديــوار» يكــى از روش هاى متــداول اين 
كالهبردار حرفه اى براى سود جويى بوده است. 
فروش مال غير، كالهبردارى، خيانت در امانت 
و ده ها جرم ديگر از عناوين مجرمانه اى بود كه 
در 63 پرونده عامل كالهبردارى ثبت شده بود.
در اولين جلســه بازپرســى كه تحت عنوان 
كالهبــرداى از طريــق درج آگهــى فروش 
خودروى پرادو در «ديوار» در شــعبه در حال 
برگزارى بود، بازپرس شرقى ابتدا به كالهبردار 

هزار چهره اتهامش را تفهيم كرد. 
كالهبــردار حرفه اى كه تصــور مى كرد براى 
پرونده اى كه در شعبه 202 تحت عنوان فروش 
زمين هاى بى صاحب دارد، به دادسرا فرا خوانده 
شــده، وقتى متوجه لو رفتن ماجرا شد، سعى 
كرد با ساختن داستانى قديمى كه كارت بانكى 
من توسط دوســتم مورد سوء اســتفاده قرار 
گرفته است، راه فرارى براى خود پيدا كند، اما 
مستندات قوى موجود در پرونده او را وادار به 

سكوت كرد.
در پايان اولين جلســه رســيدگى به جرايم 
كالهبــردارى مــرد هــزار چهره در شــعبه 
202 دادسراى مشــهد، با توجه به تعداد زياد 
شــكايت ها، مقام قضايى دســتور تحقيقات 
تكميلى و كشــف ديگر جرايم احتمالى متهم 

را صادر كرد.

آگهى دروغين فروش پرادو دست مرد هزار چهره را رو كرد

سرقت با باالرفتن از «ديوار» مجازى

تسنيم: رئيس پليس راهور نيروى انتظامى نسبت به برخى 
گزارشات درخصوص سوءاســتفاده، خريد ويا فروش پالك 

خودروى معلوالن واكنش نشان داد.
سردار تقى مهرى اظهار كرد: بر اســاس مقررات موجود و به  
منظور ارائه تســهيالتى براى تردد معلوالن و جانبازان، اين 
افراد و يا اعضاى درجه اول خانواده هاى آن ها كه مســئوليت 
جابه جايى اين عزيزان به عهده آن ها است، پالك معلوالن را 

دريافت مى كنند.
رئيس پليس راهنمايى و رانندگى در پاسخ به اين پرسش كه 
آيا خريد و فروش پالك خودروى معلوالن قانونى است يا خير 
گفت: هرگونه خريد و فروش پالك خودروها ممنوع اســت و 
حتى سوءاستفاده از اين پالك ها نيز تخلف محسوب مى شود؛ 
البته تا امروز هيچ گزارشــى از خريد و فروش پالك معلوالن 

به دست ما نرسيده است.
وى گفت: در گذشته پالك خودروها با محوريت خودرو بود، 
ولى در پالك هاى ملى، اصالت هر پالك به افراد داده شــده و 

پالك خودروها فردمحور است نه خودرومحور، از اين رو خريد 
و فروش پالك به آن معنا، قاعدتاً امكان پذير نيست.

مهرى با اشاره به برخى سوء اســتفاده ها از پالك معلوالن 
نيز خاطرنشان كرد: پالك خودروى معلوالن تنها مختص 
فرد معلول و وابستگان درجه اول آن هاســت كه انتقال و 
جابه جايــى معلوالن را بــه  عهده دارنــد و از اين رو حتى 
در اختيار قــرار دادن پــالك معلوالن به افــراد ديگر نيز 

غيرقانونى است.
تسهيالت ترافيكى از جمله تردد در طرح ترافيك باعث شده 
تا برخى از سودجويان به فكر ســوء استفاده از پالك معلوالن 
به ازاى مبالغ ناچيزى بيفتند؛ موضوعى كه به نظر مى رســد 
موجب شده تا ســود جويان نيم نگاهى به اين موضوع داشته 

باشند.

هشدار درباره سوء استفاده از «پالك خودروى معلوالن»!
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پرونده ايران در هجدهمين دوره بازى هاى آسيايى
 با قهرمانى و نايب قهرمانى در دو رشته تيمى بسته شد

طالى سرو قامتان واليبال

نقره نسل طاليى بسكتبال

7 سال ترك تحصيل
 در رشته حقوق دانشگاه فردوسى قبول شد

 شروع شد!
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مردم

آيين ها

روايتى از سفر به خانه خدا
خاطره گويى جانبازان

 در عمره اى به نيابت از عموجالل
فارس: نيت كرده بودم اين عمره را به نيابت از مادرم انجام دهم كه 
جايش حسابى خالى بود. عمره اول و دوم را باهم بوديم و اصال عشق 
حج و مكه را خودش به دلم انداخته بود. حاال من اينجا بودم و مادرم 
تهران و اگر معجزه اى از دستم بر مى آمد، قطعا انتخابم بودن در اين 
سفر با او بود. از طرف ديگر 11 شهريور سالروز شهادت عمويم جالل 
اســت. عمويى كه من جز چندتا عكس چيــزى از او نديده ام؛ حتى 
قبرش را. از 11 شــهريور 60 كه در عمليات رجايى باهنر و در دشت 
قراويز، ســر از تنش جدا شد تا همين امروز خبرى از پيكرش نيامده 

و مادرش چشم انتظار چشم از دنيا بست.

نمــاز خوانديم و دوباره لبيك گفتيم. طنيــن لبيك از آن صداهايى 
اســت كه آدم نمى تواند فراموشش كند. حس خيلى خوبى دارد. راه 
افتاديم و خيلى زود مسجد را ترك كرديم. در اتوبوس كنار حاج آقاى 
خشنودى نشسته بودم. به همراه دوستش حاج آقاى زركار از كاشان 
آمده بودند حج. هر دو از بچه هاى جبهه و جانباز. بامحبت و صميمى 
و باگذشت. طول مسير را در مورد جبهه كردستان برايم خاطره گفت 
تا اينكه اتوبوس ايستاد. هنوز تا حرم خيلى راه بود، اما راننده دبه كرد 
كه جلوتر نمى رود. يك ربع ـ بيســت دقيقه اى طول كشــيد تا همه 
قانع شدند بايد پياده شويم. جلوى تونلى بوديم كه يك ربع پياده در 
آن راه رفتيم تا به ســر ديگرش رســيديم. از آنجا تا حرم حدود پنج 
دقيقه بيشتر راه نبود. كاروان خيلى آسه آسه مى آمد. گرما و شرجى 
هوا به خاطر نم باران غروب حسابى كالفه كننده بود. عرق سوز شدن 
با لباس احرام هم كه هميشه همراه مى شود. خالصه جمع همه اينها 
باعث شــد كه قدم تند كنم و جدا از جمع بروم ســراغ اعمال. مطاف 
نســبتا خلوت بود. البته نه آن خلوتى كه شــما فكر مى كنيد. ديروز 
يكى از دوســتان برايم پيام فرســتاده بود و ليست كرده بود كه چه 
كارهايى برايش در مسجدالحرام بكنم. گفتم رفيق جان! نهايتا يكيش 
را بتوانم انجام دهم. گفت خودت نوشــته بودى خلوت شــده. گفتم: 
برادر من! خلوت نســبت به قبل نه اينكه فكر كنى منظورم از خلوت 
خالى اســت. گفتم اين روزهاى مســجدالحرام به لحاظ تراكم شبيه 
بازار تجريش دم غروب است. توى اين ازدحام كه نمى توانم اين همه 
كار كنم. خالصه بعد طواف آمدم براى نماز طواف پشت مقام ابراهيم.
نماز را كه شــروع كردم، مرتب از جلويم رد مى شدند و ركوع و سجود 
در اين شرايط خيلى سخت مى شد. يك دفعه ديدم پسر جوانى ايستاد 
رو به من و دست هايش را باز كرد و نگذاشت كسى مزاحمم شود. داد 
مى زد صالة و خالصه به راحتى نماز را خواندم. نماز كه تمام شــد آمد 
سر جاى من و من هم اخالقاً برايش همين كار را كردم. بدون يك كالم 
حرف كمك كرديم به هم. اسمش على بود. سنى، هندى و از حيدرآباد. 
مثل تمام هندى ها و پاكســتانى ها وقتى فهميد ايرانيم خوشحال شد. 
هول هولكى عكس گرفتيم باهم. در آن ازدحام بيشــتر نمى شد حرف 

زد. خداحافظى كردم و آمدم براى سعى صفا و مروه.
ســال 79 و 85 با مادرم مى رفتيم و مى نشستيم روى كوه صفا و كعبه را 
نگاه مى كرديم و حرف مى زديم. مادرم كلى از اصول تربيتى تحت فشارش 
را باالى همين كوه صفا توى گوشم خواند. سيستم تربيتى مادرم اين بود 
هميشه با لطف زياد ما را مى انداخت توى رودربايستى و من و حامد هم 
خجالت مى كشيديم پسر خوبى نباشيم. نمك گير محبتمان مى كرد و من 
هميشــه مى خنديدم و مى گفتم اسم اين روش تربيت تحت فشار است. 
خالصه يادم هست كه باالى همين صفا چقدر دعايم مى كرد و امروز، َمن 
كه عرفه و منا و موسم حج را ديده ام، فكر مى كنم با دعاى مستجاب مادرم 
اينجا آمدم. خيلى سال اســت كه دور كوه صفا را مانع گذاشتند و ديگر 
نمى شــود بااليش رفت. ديدش به كعبه را هم كور كرده اند. البته كه حق 
داشتند چون ازدحام بدى ايجاد مى شد و عبور و مرور مختل. راه مى افتم 

سمت مروه و مى روم و برمى گردم تا هفت دور تمام شود.

از مســجدالحرام مى زنم بيرون. ساعت حدود دو و نيم شب است. دو 
به شــك هســتم كه بروم زيارت حضرت خديجه يا نه؟ دلم نمى آيد 
نروم. اسم مادربزرگ چشــم انتظار عمويم هم خديجه بود. توى راه 
يك ليوان آب نيشكر مى خرم و مى خورم. تشنگى و خستگى را با هم 
مى برد. با لباس احرام جلوى نرده هاى قبرســتان ابوطالب مى ايستم. 
سالم مى دهم. از طرف خودم، مادرم و عمويم. زيارتنامه را مى خوانم. 
گربه اى هميشه اينجا هست كه از روز اول مرتب ديدمش. چند روزى 
اســت كه ديگر نمى ترسد و مى آيد كنارم. آرام مى نشيند تا زيارتنامه 
را تمام مى كنم و بعد مى رود. رفيق نيمه شــب هاى من شــده. سالم 

دوباره اى مى دهم، دستى به سر گربه مى كشم و برمى گردم.
عمويم را در اين 29 ســال زندگى يك بار خواب ديدم. حدود هشت سال 
پيش. زير فشــار عصبى شديدى بودم. خندان از در خانه آمد تو، با همان 
لباس سپاهى و گفت حواسم بهت هست. خيالت راحت. راست مى گفت. 
صبح كه بلند شدم دلم قرص بود و آن مشكل هم به بهترين شكل حل 
شده بود. حاال منتظر نيستم خوابش را ببينم. شهيد در معركه و تشنه لب 
و سر از تن جدا شده و بى مزار نيازى به ثواب عمره نيابتى من ندارد. فقط 

مى خواستم بگويم، ممنون كه هوايم را داشتى. به يادت هستم. همين.
سجاد محقق

 شما زمانى مثل دانش آموزان عادى رفتى 
به مدرسه ولى همه ماجرا    اين نبود.

بله. من متولد مشــهدم در بلوار طبرسى شمالى و 
ســال 1371. تا مدتى در مدارس معمولى درس  
مى خوانــدم يعنى تا كالس پنجــم ابتدايى. از آن 
زمان بينايى من افت كرد. يادم هســت آن روز  ها 
براى    اينكه بتوانم درس بخوانم  ميز اول  مى نشستم 
تا بتوانم تخته را بهتر ببينم. آن ســال وقتى معلم 
بهداشت بچه  ها را كنترل مى كرد تا بينايى شان را 
بسنجد، متوجه  اين مشكل شد براى همين به من 
گفت به والدينت بگو به مدرســه بيايند. مادرم به 
مدرســه آمد و آنجا به مادرم گفتند كه چشم  هاى 
من خيلى ضعيف اســت و بايــد كارى بكنيم. آن 
زمان در منطقه خودمان به مطب دكترى رفتيم و 
قرار شد عينك بگيرم، ولى وقتى به بينايى سنجى 
رفتيم هر عينكى كه به من دادند به چشــم من 
نخورد براى همين من را به يك متخصص معرفى 
كردند. به بيمارستان خاتم االنبيا كه مركز تخصصى 
چشــم پزشــكى بود رفتيم و آنجا تازه خانواد  ه ام 
متوجه شدند كه من دچار بيمارى «آر پى» چشمى 
شــده ام يعنى ابتدا شب كور  مى شوم. بعد به مرور 
بينايى ام در روز نيز افت پيدا  مى كند و كم كم نابينا  
مى شــوم. براى همين توصيه كردنــد تا  مى توانم 
بايــد از بينايى ام نگهدار ى كنم و به چشــم   هايم 
فشار نياورم. تلويزيون كمتر نگاه  مى كردم، با پلى 

استيشن و سگا هم اصالً بازى    نمى كردم.

 چه حالى داشتى وقتى    اين را شنيدى؟
روزى كه اين جمله را شنيدم حس و حال خاصى 
نداشتم. چون هنوز در عوالم بچگى بودم. اما اآلن 
كه به ماجــرا فكر  مى كنم با خودم مى گويم كاش 
معلمين مدرسه اى كه در آن درس  مى خواندم من 
را راهنمايى  مى كردند تا به مدرسه استثنايى بروم 
و درسم را ادامه بدهم. اما متأسفانه هيچ كس    اين 
موضوع را به من نگفت و راهنمايى ام نكردند. من و 
خانواده ام هم در    اين زمينه اطالعى نداشــتيم. هر 
جور بود با همين وضع تا ســوم راهنمايى درس را 
ادامه دادم. خيلى برايم سخت بود وقتى بينايى ام 
افت كرد، درس رياضى ام بد شد چون رياضى نياز به 
ديدن داشت و بايد چيز  هايى را كه معلم پاى تخته  

مى نوشت مى ديدم اما    نمى توانستم.

 كى ترك تحصيل كردى؟
سوم راهنمايى كه تمام شد خانواده ام گفتند چون 
درس خواندن روى چشم  هايم فشار  مى آورد بهتر 
اســت ديگر درس نخوانم؛ تا همان اندك بينايى ام 
را از دست ندهم. من هم با    اينكه مدرسه را دوست 
داشــتم ولى قبول كردم، چون    نمى خواستم نابينا 
بشوم. خرداد 85 ترك تحصيل كردم و هفت سال 
مدرسه نرفتم. يادم هست اولين مهرى كه نتوانستم 
به مدرسه بروم خيلى غصه خوردم، تلويزيون آهنگ 
باز آمد بوى ماه مدرسه را پخش مى كرد. مخصوصاً 
كه برادر بزرگ ترم كه دو ســال از من بزرگ تر بود 

و با برادر كوچك ترم هر دو به مدرسه  مى رفتند و 
من بايد در خانه  مى ماندم آن هم با    اين فكر و خيال 
كه دارم نابينا  مى شــوم. وقتى نتوانستم به مدرسه 
بروم، فكر كردم كه    نمى توانم صبح تا شب در خانه 
بيكار باشم براى همين تصميم گرفتم سركار بروم 
تا هم پولى به دست بياورم و هم سرگرم باشم. در 
آن هفت سال هيچ روزى نبود كه به بطالت بگذرد. 

 كار كردن براى چشم  هايت ضرر نداشت؟
همه هفت سال را با وضعيت نيمه بينايى كار بنايى 
كردم. كارى كه انجام  مى دادم ظريف كارى نبود و از 
   اين جهت  مى دانستم روى چشم  هايم فشار   نمى آيد 
و آن هفت ســال چيز  هاى زيادى ياد گرفتم يعنى 

اآلن از صفر تا صد ساختمان را بلدم.

 چجورى بــا آن وضعيت براى كار قبولت 
كردند؟

رفتن ســر كار برايم ســخت نبود چــون خيلى از 
فاميل  هاى ما دستى در كار ساختمانى داشتند. حتى 
پدرم پيشنهاد داد كه به بنگاه بروم اما گفتم بنگاه هم 
نياز به نوشتن و خواندن دارد و به چشم  هايم آسيب 
 مى زند. با پيشنهاد كار در سوپر ماركتى هم مخالفت 

كردم چون آنجا هم خواندن داشت. 

 پس رفتى سركار. حس و حالت در اولين 
روز كارى ات چى بود؟

من قبل از آن هم تابســتان  ها كار كرده بودم. تنها 
موردى كه آزارم  مى داد    اين بود كه مجبور شــده 
بودم مدرسه را ر  ها كنم و كارگرى بكنم. چون حتى 
نياز مالى هم نداشتيم، ولى به عنوان يك نوجوان 
   نمى توانستم صبح تا شب بيكار باشم. حتى به دنبال    
اين بودم كه مهارتى كسب كنم، اما وقتى در اواخر 
ســال   هاى ترك تحصيل و در حين كار كردن باز 
هم بينايى ام افت كرد، ديگر از    اينكه بتوانم مهارتى 
در يك رشــته خاص كسب كنم نااميد شدم. دلم 
 مى خواست در يكى از كار  هاى ساختمانى استاد كار 

بشوم اما نشد.

 افت بينايى    ات متوقف شده بود يا پيشرفت 
داشت؟

ســال 1391 بود كه دوباره بينايى ام افت كرد و 
دو سه بار سر ســاختمان افتادم. خرداد 1392 
بود مثل هر روز اســتاد كارم آمد دنبالم و ســر 
ساختمان رفتيم. وقتى جلو ساختمان رسيديم، 
استاد كارم با نگهبان ساختمان مشغول صحبت 
شد كه مصالح كم است و بايد مصالح برسد. من 
با خــودم فكر كردم زودتر بروم بــاال و چايى را 
آماده كنم.  مى خواستم باال بروم اما به علت ضعف 
بينايى من اشتباه رفتم و از ارتفاع تقريباً دو مترى 
توى     اتاقك آسانسور سقوط كردم. شانس آوردم 
چيزى نشد. استادم كه اين ماجرا را ديد به روى 
خودش نيــاورد اما بعد از چند روز تماس گرفت 

كه ديگر سركار نروم چو ن مى ترسيد     اتفاق بدترى 
رخ بدهد و براى آن ها هم دردسر بشود.

 حتماً آن افتادن هم ضربه روحى بود؟
آن     اتفــاق كه افتاد خيلى ذهنم درگير شــد. با 
خودم فكر كردم خدايا آخرين اميد من كارگرى 
بود و  مى خواستم در زندگى ام الاقل يك كارگر 
ســاختمان باشم اما    اين هم نشــد. دو هفته اى 
در خانه ماندم و خيلى از   اين بابت ناراحت بودم 
كه ديگر حتى   نمى توانم كارگر باشــم. بعد از دو 
هفته پســر عمويم كه بناســت زنگ زد و گفت 
جالل مــن نزديك خانه شــما كار  مى كنم. بيا 
ســر كار من. محل كار كوچه پشتى خانه ما بود. 
ساختمانى بود كه قرار بود سه طبقه بشود. آنجا 
هم متأسفانه وقتى لباس كار پوشيدم و خواستم 
از طبقه دوم به طبقه سوم بروم از سوراخى كه 
براى كشيدن مصالح به طبقه باال درست كرده 
بودند افتادم پاييــن آن هم همان روز اولى كه 
قرار بود كار بكنم. به طور معجزه آسايى با   اينكه 
از ارتفاع ســه مترى سقوط كرده بودم ضربه اى 
به من وارد نشــد. با    اينكه    جان به ســالمت به 
در برده بودم اما به پســر عمويم گفتم: «پســر 
عمو   جان خداحافظ! من بايد بازنشســته بشوم». 
پســرعمويم هم با لبخند گفت برو. احســاس 
كردم دلش برايم ســوخت ولى    نمى توانســت 

كارى بكند. 
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 نمى دانستم مدرسه نابينايان وجود دارد، اما دنبالش مى گشتم

خط بريل را تنهايى ياد گرفتم
شايد پزشكى رشد كرد و توانستم فرزندم  را ببينم

پسرم را نمى بينيم اما حسش مى كنم

ماجراى زندگى پسرى كه نابينا شد و پس از 7 سال ترك تحصيل
با رتبه 800 در رشته حقوق دانشگاه فردوسى قبول شد

همه چيز از تماس با 118 شروع شد!
 مردم / عباســعلى سپاهى يونسى  شايد اگر من و شما بوديم بعد از    اينكه در حين درس خواندن نابينا مى شديم به شكل
 ديگرى  مى رفتيم دنبال بدبختى خودمان اما نابينا شدن براى او بهانه اى براى ماندن و توقف كردن نشد. خيلى زود توانست 
خودش را جمع و جور كند. دســت به كار شد تا اوضاع را بهتر كند. خودش براى رفتن به مدرسه نابينايان دست به كار شد.
 نتيجه اين شد كه دوباره پشت نيمكت مدرسه برگشت و در كنكور سال 1396 با رتبه  سه رقمى در دانشگاه قبول شد. جالل 

صالح جور حاال دانشجوى حقوق در دانشگاه فردوسى مشهد است.

 بعــد از اينكه نتوانســتى كار كنــى، دوباره 
خانه نشين شدى؟

بله. دوباره درگيرى   هاى ذهنى ام شــروع شــد و    اين بار 
بيشتر. با خودم فكر كردم خدايا اول جوانى من است و   اين 
همه آرزو دارم. استعداد هم دارم ولى بايد از اآلن بنشينم 
توى خانه!    اينكه    نمى شــود و ستم است. آنجا بود كه با 
خودم    اين فكر را هم كردم كه در كشور ما    اين همه آدم 
نابينا وجود دارد،    اين   ها چگونه زندگى  مى كنند؟ همه شان 
كه    نمى توانند بنشــينند كنج خانه.    اين فكر را هم كردم 
كه يعنى    اين همه نابينا كه در كشور هستند مدرسه  اى 
براى خودشان ندارند و    نمى توانند درس بخوانند؟    اين فكر 
باعث شد گوشى تلفن خانه را بردارم و به 118 زنگ بزنم 

و از آن ها پرسيدم شماره مدرسه نابينايان را  مى خواهم.

 با    اينكه    نمى دانستى مدرسه نابينايان وجود دارد 
اما به دنبال مدرسه بودى؟

بله.    نمى دانستم اما تماس گرفتم.    نمى دانم الهامى بود كه 
به من شــده بود يا چيز ديگرى خالصه شانسى تماس 
گرفتم و گفتم مدرسه نابينايان در شهدا را بدهيد. كسى 
كه پاسخگو بود گفت: «ما در ميدان شهدا مدرسه نابينايان 
نداريم.» پرسيدم «كجا داريد؟» و طرف پاسخ داد: «فرامرز 
عباسى». شــماره  هايى كه داده بودند مربوط به مدرسه 
دخترانه بود. من زنگ زدم و شــرايطم را گفتم و كسى 
كه پاسخگو بود جواب داد: «   اينجا مدرسه دخترانه است و 
بعد هم بايد حضورى بيايى». شماره مدرسه پسرانه را داد 
و البته همانجا گفت بايد سنت هم بخورد. خالصه فردا با 
پدرم به مدرسه «نابينايان اميد» رفتيم. كسى كه پاسخگو 
بود پرسيد: «شــما كه نابينا هستى پرونده بهزيستى    ات 
كجاســت؟» پدرم جواب داد: «پروند  ه اى نداريم» خالصه 
باز از فردا راه افتاديم دنبال گرفتن پرونده از بهزيستى و 
دكتر و كميسيون پزشكى و بايد جواب  مى دادم كه چرا 
دير اقدام كردم. خالصه سال 1392 بود و بعد از آن همه 
دوندگى من را ثبت نام نكردند. گفتند سنت خيلى زياد 
است. باز قرار شد پرونده من به كميسيون پزشكى برود 
تا ببينيم نظر كميسيون چيست. آن روز  ها عجله داشتم 
و  مى خواستم ببينم نظر كميسيون چيست و جواب هم 

نمى آمد تا اينكه من را مشروط پذيرفته بودند. 

 مشروط به چه چيزى؟
به اينكه خط بريل را ياد بگيرم و درس  هايم خوب باشد.

 يك لحظه همين   جا بمانيم. روزى كه با 118 تماس 
گرفتى خانواده هم در جريان بودند؟

نه من آن روز تنها بودم و آن ها هم خبر نداشتند. گفتم 
يك دفعه به ذهنم رســيد    اين كار را انجام بدهم. وقتى 
ماجرا را با خانواده ام مطرح كردم آن ها هم خيلى خوشحال 
شدند. چون آرزوى آن ها هم    اين بود من از وضعيتى كه 
در آن گير كرده بودم نجات پيدا كنم. البته اول انگيزه ام از 
مدرسه رفتن    اين بود كه از بيكارى نجات پيدا كنم. ولى 
بعد از ورود به مدرسه «نابينايان اميد» متوجه شدم كه يك 

فرد نابينا هم  مى تواند با درس خواندن موفقيت كســب 
كند و زندگى خود را تغيير بدهد. 

 زمانى كه كم بينا شده بودى چقدر معلم  ها با تو 
همكارى  مى كردند؟

متأسفانه هيچ همكارى    نمى شد.    نمى دانم براى چه. شايد 
چون دانش آموزان زياد بودند و   اين باعث  مى شد كه معلم 
آن گونه كه بايد و شــايد به همه نرسد. مثالً كالس ما 
25 نفره بود. براى همين درس خواندن برايم سخت بود. 

 خب وارد مدرسه «اميد نابينايان» بشويم. از روز 
اولى كه وارد كالس شدى بگو؟

روز اول مهر را اصالً يادم    نمى رود. ســاعت كار مدرسه از 
هفت شروع  مى شد و من تا رسيدم به مدرسه ساعت 9 و 
نيم شد. زنگ دوم بود. معاون مدرسه توى دفتر نشسته 
بود و ســرش هم حسابى شلوغ بود. من را فرستادند سر 
كالسم در كالس 101. وارد كالس كه شدم معلم داشت 
درباره مسائل نابينايى با بچه  ها صحبت  مى كرد. من هم 
نشستم و چون سؤالى داشتم دستم را بلند كردم غافل از    
اينكه معلم ما نابينا بود. چشم  هاى من هنوز كمى  مى ديد 
ولــى معلم ما عينك زده بود و من نمى دانســتم ماجرا 
چيست. آنجا بود كه متوجه شدم نابيناست. وقتى آنجا 
خودم را به خواست معلمم معرفى كردم، فهميد من تازه 
نابينا شده ام. بعد هم شروع كردم به پرسيدن چيز  هايى 
كه با آن ها مشكل داشتم. بغل دستى ام لوح قلم و برگ 
بريل را به من ياد داد و روز دوم مدرسه بود كه من پنج 
حرف بريل را ياد گرفته بودم. خيلى خوشحال بودم. انگار 
دوباره به زندگى برگشته بودم. اگر من با مدرسه «نابينايان 
اميد» آشــنا نشده بودم نه مطالعه اى بود، نه درسى و نه 

بحث و كتابى و انگار به هيچ دردى    نمى خوردم.

  اولين حروفى كه ياد گرفتى چى بود؟
همان حروفى كه كالس اول ابتدايى ياد گرفته بودم. يادم 
هست آن روز با خوشحالى فراوان نوشتم آب، بابا، بابا آب 
داد و... يعنى برگشته بودم به كالس اول. فردا از دوستم 
پنج حرف ديگر را ياد گرفتم. نوشتن بريل ساده است اما 

خواندنش سخت است.

 به اين دليل كه در خواندن حروف را  مى توانى 
لمس بكنى احتماالً؟

بله به همين دليل. يك كتاب بريل كه دستم  مى گرفتم، 
   نمى توانستم چيزى بخوانم براى همين آمدم و چيز  هايى 
را كــه خودم بلد بودم تمرين كــردم و لمس كردم تا با 
شكل حروف آشنا بشوم و حس المسه ام قوى بشود. كلى 
كلمه نوشتم و همه آن ها را بار  ها و بار  ها لمس كردم تا 

شكلشان در ذهنم بماند. تا پايان مهرماه كل بريل را 
بدون هيچ معلمى ياد گرفتم. بعد از آن يك متن 

را نوشــتم و دادم به بغل دستى ام و او تعجب 
كرد كه چگونه تنهايى توانسته ام اين متن 

را بنويسم. 

 در دوران تحصيــل     اتفاق خاصى افتاد كه الزم 
باشد برايمان بگويى. اصالً از معلم  هايت بگو؟

آنجا     اتفاق خاصى نيفتاد اما معلم  هايى كه داشــتيم دو 
دسته بودند؛ گروه اول آن هايى بودند كه با بچه  ها صميمى 
بودند و به دنبال حل مشكالتشــان بودند. بعضى  ها هم 
آدم  هايى بودند كه فقط درس  مى دادند و به چيز ديگرى 

كار نداشتند.

 كدام معلم  ها با شــما همذات پندارى بيشترى 
 مى كردند و توجه نشا ن مى دادند؟

اول موســى عصمتى بود كه خودش شــاعر و 
اهل ادبيات است و انسانى دلسوز، آقاى 
پورحســين، تازه روح و شريف. اين ها 
چهار معلمى بودند كه روى من تأثير 

گذاشتند. 

 از كنكور هم بگو چون جزو 
    اتفاقات مهم سال  هاى 
اســت؛  تحصيل 
درس  جورى  چه 

مى خواندى؟
طور  همــان  اوايل 
كــه گفتــم هدفم 
درس  كه  نبود     اين 
بخوانــم و به   جايى 
فكر  اصالً  برســم. 
يــك     نمى كــردم 
انسان نابينا  مى تواند 
مثًال  و  بخواند  درس 
اســتاد دانشــگاه و يا 
وكيل بشــود. كم كم كه 
به اين مســائل پى بردم و 
انگيزه ام براى درس خواندن 
دو چندان شد. تصميم گرفتم 
كه درس بخوانم و با معلم  هايى 
ارتباط بهترى داشتم، درباره  كه 
كنكور و دانشــگاه حرف مى زدم 
و راهنمايــى  مى گرفتــم. از طرفى 
با بچه  هايى كه وارد دانشــگاه شده 
بودند و يا دانش آموزانى كه سال باالتر 
بودند هم ارتباط و راهنمايى گرفتم. 
از ســال دوم دبيرستان تالش كردم تا 
منابع كنكــور را جمع كنم و موفق هم 
شــدم. از سوم دبيرستان براى كنكور 
مطالعه ام را شروع كردم. معدل نوبت 
اولم در سوم دبيرستان شد 19 و 71 
صدم. شاگرد اول بودم و سال اول و 
دوم دبيرستان هم شاگرد دوم شده 
بودم. پيش دانشگاهى را هم غيرحضورى 

خوانده بودم.

  شده بود    جايى روحيه ات را از دست بدهى و از 
ادامه زندگى بترسى؟

بله؛ سال اول دبيرستان دو سه هفته اول خيلى روحيه ام 
ضعيف بود. فكر مى كردم همه درس خواندنم به يادگيرى 
بريل بســتگى دارد و اگر بريل را ياد نگيرم از مدرســه 
بيرونم  مى كنند ولى بعد بر اوضاع مسلط شدم. نوبت اول 
خــودم امتحاناتم را به خط بريل دادم و   اين باعث تعجب 
معلم  هايم شــده بود و در مدرسه سر زبان  ها افتاده بودم 
چو ن مى گفتند جالل تنهايى بريل ياد گرفته است. شاگرد 

دوم هم شده بودم.

  وقتى به كنكور رسيدى دوست داشتى در چه 
رشته اى درس بخوانى و ادامه تحصيل بدهى؟ 

از اواخر سال اول دبيرستان تصميم گرفتم رشته حقوق 
قبول بشــوم. چون همان روزى كه به 118 زنگ زدم با 
خودم فكر كردم من نابينايى ام را از دست داده ام ولى فن 
بيانم خوب اســت و خجالتى هم نيستم. فكر كردم بايد 
شــغلى داشته باشم كه صحبت كنم مثالً تلفنچى و   اين 
جور چيز  ها اما وقتى به مدرسه نابينايان رفتم و ديدم فرد 
نابينايى وكيل شده است، من هم تصميم گرفتم حقوق 
بخوانم چون الگو هم داشتم. از آنجايى كه مى دانستم به 
من انتقالى  مى دهند، سبزوار را زدم و وقتى قبول شدم به 

دانشگاه فردوسى انتقالى گرفتم.

 ازدواج هم كرد  ه اى؟
بله من در 20 سالگى و وقتى هنوز كامل نابينا نشده بودم 
ازدواج كردم و االن هم يك پسر 2 ساله داريم. مهر امسال 
ترم 3 را شــروع  مى كنم و همه توانم را گذاشته ام براى 
همين رشته. براى گلبال و شنا هم مربيانم پيشنها  د دادند 
اما تمركزم را گذاشته ام روى درس خواندنم. آدم نابينا با 
بينا هيچ فرقى ندارد و يك فرد نابينا بايد به اين خودباورى 

برسد تا بتواند موفق بشود. 

 از ارتباطت با پســرت هم بگو. ما آدم  هاى بينا 
بچه خودمان را  مى بينيم ولى شــما چهره پسرت 
را    نمى بينى و آن ارتباط چهره به چهره معمول را 

ندارى.
لپ تاپ من پر از عكس  هاى پســرم هست از اولين بارى 
كه پسرم راه رفته است فيلم گرفتيم، از تولد و خالصه از 
لحظات مختلف زندگى. از خودم و خانواده ام هم عكس 
زياد گرفتم به اميد روزى كه علم پيشرفت كند و بينايى 
مــن هم برگردد تا دوباره بتوانــم    اين عكس  ها را ببينم. 
درباره ارتباط هم فكر كنــم در   جايى از همين مصاحبه 
گفتم من اصالً    اين نديدن را محدوديت    نمى دانم. بعضى  ها 
از   ايــن دنيا فقط يك ظاهر  مى بينند و به چيزى بيش از    
اين  نمى رســند؛ درباره ارتباط دو انسان كه يكى از آن ها 
صورت ديگرى را    نمى بيند هم  مى شود    اين گونه نگاه كرد. 
من ظاهر بچه ام را    نمى بينم اما وجودش را تمام و كمال 
حس  مى كنم و براى همين كوچك ترين حس بدى ندارم 

كه چرا    نمى توانم او را ببينم.
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خبر

آیت اهلل اراکی فعالیت های مجمع الفکراالسالمی 
را تشریح کرد

حوزه: عضو خبرگان رهبری گفت: مجمع الفکراالســامی، موسوعه تاریخ 
اســام به همت آیت اهلل یوسفی غروی را در ۸ جلد بزرگ که هر جلد از آن 

حدود هزار صفحه است، تهیه و تدوین کرده است.
آیت اهلل محسن اراکی در بازدید از پژوهشکده مجمع الفکر االسامی، افزود: 
نظام اسامی پرسش هایی از حوزه  علمیه دارد که باید به آن پاسخ داده شود 
و پاسخ دادن به این پرسش ها نیازمند پژوهش و تفحص در منابع است که به 
همین دلیل، نخستین فعالیتی که در علوم اسامی انجام دادیم، این بود که 
یک بیوگرافی از همه منابع اندیشه اسامی تهیه کنیم که شامل آغاز تدوین 
در تاریخ اسام تا عصر معاصر باشد؛ نتیجه آن موسوعه بزرگ مؤلفه  االمامیه 
در بیش از 50 جلد بود که فهرست جامعی از مؤلفان و کتاب های ایشان در 

همه رشته هاست که در حال طی کردن مراحل پایانی خود است.
آیت اهلل اراکی تصریح کرد: کار دیگــری که انجام گرفت دایره المعارف فقه 
شیعی با عنوان الموسوعه الفقهیه  المیسره بوده که با هدف دسترسی آسان 
محققان فقهی به آثار فاخر فقه شیعه تدوین شد و این دایره المعارف در ۱۴ 
جلد به چاپ رســیده است. وی خاطرنشان کرد: کار دیگری که پژوهشکده 
مجمع الفکراالسامی مشغول انجام آن است بازخوانی و عرضه مجدد منابع 
حدیثــی جهت تأمین نیازهای فقه نوین معاصر اســت؛ چرا که فقه نوین و 

پاسخگو نیازمند منابعی نوین است.

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه عنوان کرد
حاکمیت ربا در روح قراردادهای بانکی

ایکنا: عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیه گفت: گرچه ممکن 
اســت چنین به نظر بیاید که ربا از نظام بانکی حذف شده اما حاکمیت 
ربــا در روح قراردادهای بانکی جریان دارد. از ســوی دیگر موارد دیگری 
در رابطه با مشــکات نظام بانکی وجود دارد کــه توجه کمتری به آن 
 شــده اســت و یکی از این موارد مهم، خلق پول در نظام بانکی اســت. 
حجت االسام والمسلمین عبدالحمید ثابت با اشاره به فرا رسیدن هفته 
بانکداری اسامی عنوان کرد: واقعیت امر این است که آنچه را که اکنون 
در زمینه بانکداری اسامی شاهد آن هستیم به گونه ای نیست که اهداف 
انقاب اســامی در زمینه بانکداری را محقق کند؛ گرچه از اول پیروزی 
انقاب و اســتقرار نظام اســامی بنا بر این بود که بانک ها نیز در جهت 
اهداف امام)ره( و انقاب، بر طبق مقررات اسامی عمل کنند. مدیر گروه 
اقتصاد دانشگاه عدالت تأکید کرد: اکنون حجم نقدینگی بشدت باال رفته 
اســت و از این جهت مشکات بسیاری بر کشور ما تحمیل شده است و 
تنها راهی هم که وجود دارد این اســت که نسبت به وظیفه اصلی بانک 

تجدیدنظر کنیم و این مسئله نیازمند بررسی و تحلیل همه جانبه است.

 معــارف  آیین آغاز ســال جدیــد تحصیلی 
حوزه های علمیه صبح دیــروز با حضور آیت اهلل 
ســبحانی، نمایندگان بیوت مراجع، مسئوالن و 
مدیران حوزه های علمیه، استادان و طاب حوزه 

برگزار شد.
آیت اهلل سبحانی از اســتادان و مراجع تقلید در 
این مراســم که در ســالن همایش های مدرسه 
عالی دارالشــفای قم برگزار شد، با تبریک اعیاد 
این ماه با اشاره به قرار گرفتن در آستانه صدمین 
ســال تأســیس حوزه علمیه قم توسط آیت اهلل 
حائری یزدی،  اظهار داشــت: حوزه های علمیه، 
ایران اســامی را از انحرافات نجات داده است. 
این استاد برجسته حوزه با اشاره به اینکه وظیفه 
علما و روحانیت، باال بردن فکر و دانش انسان ها و 
ارتقای مباحث اخاقی جامعه است، تصریح کرد: 
تعلیم و تهذیب دو مسئولیت بزرگ حوزویان در 
برابر جامعه بوده تا شاهد ارتقای فکری و اخاقی 

مردم باشیم.

  ضرورت کالس های اخالق در حوزه
آیت اهلل سبحانی با اشاره به ضرورت حضور طاب 
در درس های اخاق، اظهار داشت: طاب باید با 
یادگیری مباحث اخاقی، ضمن ســاختن خود، 
جامعه خود را نیز بســازند. سخن گفتن خوب 
اســت؛ اما باید همراه با عمل باشــد تا جامعه با 
مشاهده اعمال یک طلبه به سوی خوبی ها روی 

بیاورد.
وی افزود: طاب برای درس خواندن کامل، باید 
حداقل ۸ ساعت در روز مطالعه کنند تا بتوانند 

خروجی مناسبی برای جامعه داشته باشند.
آیت اهلل سبحانی با تأکید بر اینکه امتداد تحصیل 
برای حوزویان ضروری است، گفت: گوش دادن 
به نوار درسی مناسب تحصیل نیست؛ چرا که نوار 
درســی همانند شیر خشک است که فقط تأثیر 
حداقلی دارد؛ رســیدن خدمت استاد و شنیدن 
مطلب از نزدیک بسیار مهم و اثرگذار است. نوار و 
اینترنت در جای خود خوب است اما شاگرد باید 
ســؤال و جواب و اشکال را در کاس لمس کند 

تا بتواند ُما شود. 
این مرجع تقلید همچنین افزود: استعدادسنجی 
از دیگر ضروریات حوزه های علمیه است که باید 
اهتمام ویژه ای به آن داشت؛ باید دید این طلبه 
برای چه کاری آفریده شــده اســت و بر اساس 

همان، برای او برنامه ریزی کرد.

  تعمم طالب ضروری است
اســتاد برجسته دروس خارج حوزه تصریح کرد: 
تعمم طاب از دیگر ضروریات طاب است؛ نباید 
طاب درس خارج خوان ما بدون لباس در کاس 
حضور داشته باشند. معمم شدن، سربازی رسمی 
حضرت بقیةاهلل االعظم اســت که طاب باید به 

آن اهتمام داشــته باشند. 
وی خاطرنشان کرد: امروز 
تفسیر در حوزه های علمیه 
حضــوری پررنگ دارد که 
بسیار مناسب است و حفظ 
در حوزه های  بایــد  قرآن 

علمیه جنبه عمومی پیدا کند.

آیت اهلل ســبحانی بــا تأکید بــر اینکــه باید از 
القــاب حوزوی بهره ببریم، اظهار داشــت: باید از 
حجت االسام، آیت اهلل، محقق، دانشمند و... بهره 
برد و از اصطاحات خارجــی دوری کرد. افتخار 
ما القابی اســت که در حوزه وجود دارد. استفاده 
از تعبیرات غیرحوزوی نشــانه عجز ماست و باید 
اصالت خود را حفظ کنیم. وی با اشــاره به اینکه 

امروز مسئله تکفیری ها یکی 
از مسائل اصلی دنیای اسام 
اســت، افــزود: حوزه های 
علمیه در این راســتا باید 
شــناخت تکفیری ها را به 
عنوان یک واحد اصلی در 

حوزه های علمیه مورد توجه قرار دهند.

  راه نقد بر حوزه مسدود نیست
آیــت اهلل علیرضا اعرافی نیز در آیین آغاز ســال 
تحصیلی حوزه های علمیه اظهار داشــت: حوزه 
دارای اصالــت، ذات تاریخــی و خدمات بزرگ 
در طول تاریخ اســت. حوزه از عناصر، مقومات 
و آداب بزرگــی برخوردار بــوده و با اینکه ما به 
بازســازی و بالندگــی حوزه اعتقــاد داریم، اما 
 به اصالت و پایه های اســتوار حوزه نیز بشــدت 

معتقدیم. 
مدیر حوزه های علمیه خاطرنشان کرد: حوزه از 
گردنه های سختی عبور کرده و مراحل دشواری 
را پشت ســر گذاشته اســت اما علما و مراجع 
بزرگوار ما همواره پایبند به رســالت الهی بوده و 
در این راه جانفشــانی کرده و امروز حوزه را به 

دست ما و شما سپرده اند. 
آیت اهلل اعرافی بیان داشــت: ما بــدون آنکه راه 
نقد را بر حوزه مسدود بدانیم معتقدیم نقد باید 
آگاهانه و منصفانه باشد؛ حوزه قم در قبل از 50 
ســالگی اش تولیدکننده انقــاب بزرگ جهانی 
بــود و آن همــه ابتکار و خاقیــت علمی را به 
ایران و جهان نشــان داد؛ حوزه ما هرگز مسیر 
سکوالریسم و دوری از ارزش های بلند اجتماعی 
و سیاســی اســام را طی نمی کنــد و همواره 
 پشــتوانه مردم، جامعه، اسام و انقاب اسامی

 است.

  حوزه، جای اندیشه های بزرگ است
وی اظهار داشت: بزرگان و مراجع عظیم الشأن 
ما در برابر خون های پاک شــهیدان احســاس 
مسئولیت می کنند و نسل جوان و پرشور انقابی 
مــا در صحنه دفــاع از انقاب اســامی حضور 
 دارد و هرگز ســخنانی را که نســنجیده باشد، 

نمی پذیرد.
مدیر حوزه های علمیه بیان داشــت: ما حوزه ای 
بزرگ و جوشنده داریم و این مسیر باید بالندگی 
خود را طی کند. حوزه جای علم و اندیشــه های 
بزرگ اســت که باید نیازهای امــروز جامعه را 
پاسخ دهد. حجم عظیم تولیدات حوزوی نشان 
دهنده زندگی و پویایی در حوزه های علمیه است 
و به همین دلیل اســت که حوزه دارای جایگاه 

اجتماعی مردمی است.

 جایگاه واالی مرجعیت در حوزه
آیــت اهلل اعرافی تصریــح کــرد: مرجعیت در 
حــوزه رکن رکین و قله عظیم معرفتی اســت. 
مرجعیت و والیــت اصول اساســی حوزه های 
علمیه اســت و مدیریت باید در پرتو مرجعیت 
و والیت و بــا هدایت های شــورای عالی حوزه 
 در مســیر تعالی و پیشــرفت قدم های اساسی 

بردارد. 

معارف

آیت اهلل سبحانی در مراسم آغاز سال تحصیلی حوزه های علمیه تأکید کرد

تعلیم و تهذیب، دو مسئولیت بزرگ حوزویان نسبت به جامعه

حوزه: آیت اهلل مکارم شیرازی در نخستین جلسه 
درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم با اشاره 
به تقارن آغاز ســال تحصیلــی حوزه های علمیه 
و ایام عید ســعید غدیر، به تفسیر آیه 67 سوره 
مائده پرداخت و شــأن نزول این آیه شــریفه را 
واقعه غدیرخم و اعام جانشینی حضرت علی)ع( 

دانست. 
این مرجع تقلیــد ضمن بازخوانی آیــه »یَا أیَُها 
ِّْغ َما أُنِزَل إِلَْیَک ِمن َرّبَِک َوإِن لَّْم تَْفَعْل  ُســوُل بَل الَرّ
َفَما بَلَّْغَت رَِسالََتُه َواللَّـُه یَْعِصُمَک ِمَن الَنّاِس إَِنّ اللَّـَه 
اَل یَْهِدي الَْقْوَم الَْکافِِریَن« خاطرنشــان کرد: قرآن 
تهدید می کند اگر کسانی زیر بار والیت حضرت 
علی)ع( نروند در مسیر کفر قرار می گیرند و وقتی 
مفسران اهل ســنت به این آیه مهم می رسند از 

تفسیر آن عاجزند.
آیت اهلل مکارم شیرازی با تأکید بر اینکه تفسیر این 

آیه موضوعی جز والیت حضرت علی)ع( نمی تواند 
باشد، خاطرنشان ساخت: بیان گویای قرآن در این 
آیه شریفه تنها مسئله والیت است. هیچ تفسیری 
جز این نمی شــود برای این آیه بیان کرد، دیگران 
هم هر چه دست و پا کرده اند نتوانسته اند جز این 

موضوع بیاورند. 
این آیه شریفه از مهم ترین آیات مربوط به والیت 
امیرالمومنین)ع( است و اگر تعصبی در آن نباشد 

باید آن را پذیرفت. وی تأکید کرد: دینی که رسالت 
و والیت در آن نباشد نقصان دارد، به عقیده ما اگر 
هیچ دلیل دیگری برای مسئله والیت جز این آیه 
نباشد کافی است، چون هیچ جوابی در مقابل آن 
نمی شود داد. این آیه ویژگی های سه گانه ای دارد 

که تنها و تنها بر مسئله والیت منطبق است.
 این مرجع تقلید تأکید کرد: این آیه شــریفه که 
بر پیامبر گرامی اســام)ص( نازل شده معادل و 
همسنگ رســالت آن حضرت است و اگر نسبت 
به اباغ آن اقدام نمی شد رسالت پیامبر)ص( انجام 
نشــده بود، چه مطلبی این قدر اهمیت دارد که 
همسنگ رسالت باشــد؟ باید در این مطلب مهم 

دقت کرد. 
آیت اهلل مکارم شــیرازی با اشــاره به فــراز »واهلل 
یَْعِصُمَک ِمَن الَنّاِس إَِنّ اهلل اَل یَْهِدي الَْقْوَم الَْکافِِریَن« 
در این آیه شــریفه گفت: این فراز از آیه نشــان 
می دهــد حتماً خطراتی پیامبــر)ص( را در اباغ 
این رسالت تهدید می کرده است. این مسئله یقیناً 
دشمنانی داشــته و خدا می فرماید ما تو را حفظ 

می کنیم و این موضوع مهم را اباغ کن.

آیت اهلل مکارم شیرازی در نخستین درس خارج سال تحصیلی جدید: 
دینی که رسالت و والیت در آن نباشد نقصان دارد



ورزش: تيم ملى واترپلوى ايران با شكست دادن چين، بعد 
از 44 سال به مدال بازى هاى آسيايى دست يافت.  در آخرين 
روز هجدهمين دوره بازى هاى آســيايى، تيم ملى واترپلوى 
ايران در ديدار رده بندى به مصاف تيم چين رفت كه توانست 
در ضربات پنالتى با پيروزى 16 بر15  در اين مسابقه، بعد از 44 
سال به مدال بازى هاى آسيايى دست پيدا كند. تيم ملى ايران 
در دو دوره گذشته بازى هاى آسيايى نيز حضور نداشت اما بعد 

از 12 سال غيبت توانست با هدايت الكساندر چيريچ سرمربى 
صربســتانى خود، مدال برنز بازى هاى آسيايى را كسب كرده 
و طلسم شــكنى كند. آخرين مدال آورى تيم ملى واترپلو به 
هفتمين دوره اين رقابت ها در بازى هاى آسيايى 1974 تهران 
برمى گردد كه به مدال طال رســيده بود.موفقيت ملى پوشان 
كشــورمان در جاكارتا در حالى به دســت آمد كه  اين ديدار 

حساس و تاريخى از تلويزيون پخش نشد.

ورزش: بازى هاى آسيايى 2018 اندونزى براى كاروان ايران 
با 20 مدال طال به پايان رســيد و ايران در رده ششــم جدول 

مدالى قرار گرفت.
 هجدهمين دوره بازى هاى آســيايى 2018 اندونزى، با 20 
مدال طال، 20 مدال نقره و 22 مدال برنــز براى كاروان ايران 
به پايان رسيد و ايران در پايان مسابقات در رده ششم جدول 
مدالى قرار گرفت. ايران در بازى هاى آسيايى 2014 اينچئون 
موفق به كسب 21 مدال طال و رتبه پنجمى شده بود اما كاروان 
ايران در اندونزى نتوانســت تعداد مدال هاى طال و همچنين 

رتبه دوره قبل را تكرار كند.
البته مجموع مدال هاى كاروان ايران در اندونزى به عدد 61 
رسيد كه نسبت به مجموع مدال ها در اينچئون بيشتر است. 
ايران در بازى هاى آسيايى 2014 اينچئون به 21 مدال طال،  

18 مدال نقره و 18 مدال برنز (مجموع 57 مدال) رسيده بود.
اسامى مدال آوران كاروان ايران در بازى هاى آسيايى 2018 

اندونزى به شرح زير است:
** مدال آوران طال:

1-عليرضا كريمى(كشتى آزاد)
2-حسن يزدانى (كشتى آزاد)
3- پرويز هادى (كشتى آزاد)

4- سعيد رجبى (تكواندو)
5- ميرهاشم حسينى (تكواندو)

6- محمد على گرايى (كشتى فرنگى)
7-حسين نورى ( كشتى فرنگى)
8- محسن محمد سيفى (ووشو)

9- عرفان آهنگريان (ووشو)
10- رضا عليپور (سنگنوردى)
11- تيم ملى كبدى دختران
12- تيم ملى كبدى مردان

13- سهراب مرادى (وزنه بردارى)
14- سجاد گنج زاده (كاراته)
15-بهمن عسگرى(كاراته)

16- بهداد سليمى (وزنه بردارى)
17-حسين كيهانى (دووميدانى)
18- الياس على اكبرى (كوراش)

19- احسان حدادى (دووميدانى)
20- تيم ملى واليبال

** مدال آوران نقره:
1-مرجان سلحشورى( پومسه تكواندو)

2-كوروش بختيار (پومسه تكواندو)
3- زهرا كيانى (تالو ووشو)

4- فرود ظفرى (ووشو)
5- الهه منصوريان (ووشو)

6- شهربانو منصوريان (ووشو)
7- اميرمحمد بخشى (تكواندو)

8- تيم قايقرانى رويينگ چهار نفــره دختران ( مريم كرمى، 
مهسا جاور، نازنين رحمانى و مريم اميدى پارسا)

9-نازنين ماليى(قايقرانى)
10-نازنين رحمانى و مريم اميدى پارسا(قايقرانى)

11-تيم شمشــيربازى مردان ايران در اسلحه سابر  (مجتبى 
عابدينى، سيدعلى پاكدامن، محمد رهبرى و فرزاد باهر)

12- امير مهدى زاده (كاراته)
13- طراوت خاكسار (كاراته)

14- رزيتا عليپور (كاراته)
15- سعيد على حسينى (وزنه بردارى)

16- جعفر پهلوانى (كوراش)
17- هديه كاظمى (قايقرانى)

18- سعيد ماليى (جودو)
19- امير مرادى (دووميدانى)

20- تيم ملى بسكتبال
** مدال آوران برنز:

1-رضا اطرى (كشتى آزاد)
2-فرزان عاشورزاده (تكواندو)

3- على پاكدامن (شمشيربازى)
4- مهرداد مردانى (كشتى فرنگى)

5- محمدرضا گرايى (كشتى فرنگى)
6- مه لقا جام بزرگ (تيراندازى)

7- تيم قايقرانى رويينــگ دونفره دختــران (مريم كرمى و 
پريسا احمدى)

8- ناهيد كيانى (تكواندو)
9- حميده عباسعلى (كاراته)

10- تهمينه كرباليى (پنجاك سيالت)
11- على هاشمى (وزنه بردارى)

12- تيم ملى بسكتبال سه نفره مردان
13-پگاه زنگنه (كاراته)

14- تيم ميكس كامپوند ايران (تيروكمان: فرشــته قربانى و 
نيما محبوبى)

15- ذبيح اهللا پورشيب (كاراته)
16- قنبرعلى قنبرى (كوراش)

17- اميد تيزتك (كوراش)
18- تيم قايقرانى كاياك چهار نفره مردان( احمدرضا طالبيان، 

پيمان قويدل، على آقاميرزايى و امين بوداغى)
19-  محمدنبى رضايى (قايقرانى)

20- محمد  محمدى بريمانلو (جودو)
21- نوشاد عالميان (تنيس روى ميز)

22- تيم ملى واترپلو

 حميدرضا عرب: محروميت سيامك نعمتى از بازى برگشت 
مقابل الدحيل قطر حــاال برانكو ايوانكوويــچ را ناچار مى كند 
دربازى 26شهريور ماه از گادوين منشاء در تركيب اصلى استفاده 
كند. تصميمى كه شايد برانكو چندان آن را دوست نداشته باشد 
اما چاره اى جز اين انتخاب نخواهد داشت. واقعيت اين است كه 
شكاف عميقى در روابط او با مهاجمش به وجود آمده و بى ترديد 
اگر پرسپوليس از نقل وانتقاالت محروم نبود، برانكو حتى همين 
دقايق اندك را هم به گادوين بــازى نمى داد. با اين حال تجربه 
ثابت كرده كه ايوانكوويچ مربى چندان كينه اى نيســت و در 
مواقعى كه احســاس كند پاى منافع تيمش در ميان است، از 

عاليق و ساليقش مى گذرد.
 بازى برگشت البته مى تواند پلى باشد براى منشاء تا به دروازه 
قلب برانكو راه يابد. يك بازى توفانــى و گلزنى در آن ميدان و 
احتماال صعود پرسپوليس مى تواند تمام دلخورى هاى برانكو 
از گادوين را از ذهن بزدايد. گادويــن خودش هم به اين اتفاق 

خوش بين است. او وقتى با سوالى درباره احتمال حضورش در 
تركيب اصلى ســرخ ها در بازى برگشت مقابل الدحيل مواجه 
مى شود اين جمالت را به زبان مى آورد: « من فوتباليستم و ياد 
گرفتم مطيع دستورات سرمربى باشــم. براى من نبايد فرقى 
داشته باشــد كه يك دقيقه يا 90 دقيقه بازى كنم. البته همه 
بازيكنان دوست دارند در تركيب اصلى باشند وهيچ بازيكنى 
از نيمكت نشــينى خوشحال نيســت اما چه مى شود كرد جز 
احترام به دستورات ســرمربى؟!» منشاء در حالى اين جمالت 

را به زبان مى آورد كــه در هفته هاى آغازين ليگ به شــدت 
منتقد تصميم هاى سرمربى پرســپوليس بود و هرگز نيمكت 
نشينى را برنمى تابيد. حاال منشاء عزمش را جزم كرده در بازى 
برگشــت با الدحيل همان بازيكنى باشد كه ايوانكوويچ انتظار 
دارد. او حرف هايــش را اين گونه ادامه مى دهد:« هميشــه به 
خودم گفته ام چه يك دقيقه چه 90 دقيقه در تركيب باشم اما 
مهم اين است كه اثر گذار باشم و گل بزنم. وظيفه من مهاجم 
هم چيزى جز اين نيست. من بايد گل بزنم و چارچوب دروازه 
حريف را هدف قرار بدهم. اين براى يك مهاجم از همه چيز مهم 
تر است كه در دقايق كوتاه هم مفيد باشد و روى نوارگلزنى پيش 
برود.» منشاء درحالى چشم به روزهاى بهتر دوخته كه در ليگ 
اين فصل تنها مقابل فوالد موفق به گلزنى شده است. او اما به 
طور كلى در رقابت هاى ليگ قهرمانان آسيا 6 گل به ثمر رسانده 
و از جمله بازيكنانى محسوب مى شود كه عملكرد خوبى از خود 

برجا گذاشته است. 

منشــاء ظاهرا در بازى هاى برون مرزى تيمــش انگيزه هاى 
بيشترى دارد. شايد انگيزه حضور در تيم هاى عربى باعث شده 
او در آسيا گلزن متفاوت ترى در قياس با ليگ باشد. وقتى اين 
موضوع را پيش روى مهاجم سرخ ها مى گذاريم تنها يك پاسخ 
دارد:« طبيعى است كه در بازى  هاى برون مرزى انگيزه بيشترى 
داشته باشــم اما هرگز اين طور نبوده كه در بازى هاى داخلى 
بى انگيزه باشم. من بازيكنى هستم كه هميشه خودم را در تيمم 

موظف به گلزنى مى دانم.»

ورزش: نوشاد عالميان با شكســت برابر نفر 4 جهان از صعود 
به فينال پينگ پنگ بازى هاى آسيايى2018 بازماند و مدال 
برنز گرفت. در  رقابتهاى پينگ پنگ بازى هاى آسيايى2018، 
نوشــاد عالميان در مرحله نيمه نهايى به مصاف نفر چهارم 
جهان رفت كه موفق به شكست او نشــد. حريف نوشاد 
پيش از اين در بازى هاى آســيايى جاكارتا يك مدال 

طال در بخش تيمى و يك نقره دربخش ميكس دوبل گرفته بود.
 نوشاد پيش از اين براى رسيدن به مدال برنز نفر 26 جهان از 
كره جنوبى و نفر  10 جهان از هنگ كنگ را شكست داده بود.  
به اين ترتيب پرونده پينگ پنگ ايران در بازى هاى آســيايى 
2018 با شاهكار نوشاد عالميان به پايان رسيد و پينگ پنگ 

ايران پس از 52 سال صاحب مدال بازى هاى آسيايى شد.

شكست نوشاد برابر نفر چهارم جهان

 برنز با ارزش عالميان در بازى هاى آسيايى

طلسم 44 ساله شكست

برنز  تاريخى واترپلوى ايران  در بازيهاى آسيايى

يك طال كمتر و يك پله پائين تر از دوره قبل

پايان بازى هاى آسيايى براى ايران
 با 62 مدال  و رتبه ششمى

حال وهواى تازه گادوين منشاء در پرسپوليس:

يك دقيقه باشم اما گل بزنم
نوبرى پور:  بهترين ركورد
 تاريخ سه گانه را رقم زدم

مهر: تنها نماينده ســه گانه كار ايران پس از چهاردهمى در بازى هاى 
آسيايى اندونزى گفت: زمانى كه در اين دوره از بازيها ثبت كردم بهترين 
زمان تاريخ ورزش سه گانه ايران است. بهزاد نوبرى پورگفت: همانطور كه 
از اسم بازى ها مشخص است اين رقابت ها باالترين سطح مسابقات آسيا 
را دارد و چند كشور مدعى كه در دنيا حرف براى گفتن دارند مانند چين، 
كره و ژاپن در آن حضور داشتند. مسابقات باالترين سطح در آسيا را داشت 
كه هر چهار سال يك بار برگزار مى شود. وى گفت: پتانسيل اين را داشتم 
كه در اين بازى ها جزو نفرات 7-6 قرار گيرم اما به دليل مشــكالتى كه 
برايم پيش آمد در 10 كيلومتر پايانى مسابقه دو فقط توانستم پتانسيل و 
انرژى خود را كنترل كنم. اميدواريم  مسئوالن بيشتر به اين رشته توجه 
كنند چرا كه رشته سه گانه يكى از چهار رشته پرمخاطب در بازى هاى 
المپيك است و اگر مســئوالن كمك كنند مى توانيم در آن مدال آورى 
داشته باشيم من تنها در يك ماهِ اخير با مربى پرتغالى كار كردم و اميدوارم 

در آينده با همين عملكرد به المپيك برسم.

پايان بدون مدال سامبوكاران در بازيهاى آسيايى
 اميرخانى هم حذف شد

ورزش: سامبوكار وزن 90- كيلوگرم تيم مردان ايران با شكست مقابل 
حريف خود از كسب مدال برنز بازماند تا دســت تيم چهار نفره ايران در 
بازيهاى آسيايى خالى بماند.  در ادامه رقابتهاى سامبوى بازيهاى آسيايى 
2018 جاكارتا، ايرج اميرخانى ســامبوكار وزن 90- كيلوگرم ايران كه 
در جدول شانس مجدد به مصاف رقيب خود رفته بود، با شكست مقابل 
حريفش از كسب مدال برنز بازماند تا سامبوكاران ايران بدون مدال، به كار 

خود در بازيهاى آسيايى پايان دهند.

 دست مردان قايقران در 2 فينال خالى ماند
ورزش: مردان قايقران ايران نتوانستند در فينال آب هاى آرام به مدال 
دست يابند. در ادامه مسابقات قايقرانى آب هاى آرام و در كاياك يكنفره 
200 متر مردان على آقا ميرزايى با زمان 36.960 ثانيه در جايگاه ششم 
قرار گرفت. همچنين عادل مجللى و پژمان ديوساالرى در قايقرانى كانو دو 
نفره 200متر مردان، با ثبت زمان 38.399درجايگاه چهارم قرار گرفتند.

كوزه گرى: انتظار داشتم هندبال
 حداقل به نيمه نهايى برسد

 فارس:  رئيس ســابق فدراســيون هندبال گفت: انتظار من از تيم ملى 
در بازى هاى آســيايى حداقل حضور در مرحله نيمه نهايى بود. جالل 
كوزه گرى گفت: واقعيت اين اســت كه جامعه هندبال توقع داشــت تا 
ملى پوشان نتايج بهترى كســب مى كردند، اما چند بازيكن اصلى تيم 
ملى غايب بودند و در نهايت ايران در جايگاه پنجم قرار گرفت. وى گفت: 
با غيبت چند بازيكن اصلى كار براى تيم ملى ســخت شد. ضمن اينكه 
احســاس مى كنم برنامه ريزى براى برگزارى اردوهاى برون مرزى هم 
چندان مناسب نبود. بدون شك اگر ملى پوشان تداركات بيشتر و بهترى 
مى داشتند در بازى هاى آسيايى نتايج بهترى مى گرفتند.  وى گفت: به 
نظر من اين مربى زمان زيادى در اختيار نداشت تا بتواند تمام توانايى خود 
را نشان دهد. اگر من رئيس بودم قرارداد زوران را تمديد مى كردم و  با وى 
ادامه مى دادم. مى شود از اين مربى در تيم هاى ديگر استفاده كرد تا زمان 

بيشترى براى شناخت كامل از هندبال ايران داشته باشد. 

انتقاد سرمربى تيم ملى سامبوى ايران
از داورى

مهر: سرمربى تيم ملى سامبوى ايران با اشــاره به نتايجى كه ملى 
پوشان كشورمان در بازيهاى آسيايى كسب كردند گفت: داورى ها به 
سمتى بود كه مى خواستند ازبك ها طال بگيرند. بهنام خيرى گفت: 
من در سالن مســابقات كوراش حضور داشتم و ديدم چگونه داوران 
عمل مى كردند تا ازبك ها به فينال برســند و طال بگيرند در سامبو 
هم همينطور بود داورى ها به سمتى است كه همه چيز به نفع ازبكها 
تمام شود. وى گفت: سطح رقابتهاى آسيايى سامبو باالست و از تيم ما 
به غير از اميرخانى بقيه نفرات نخستين تجربه آسيايى آنهاست. اگر 
اعزام ما به رقابتهاى مغولستان به مشكل نمى خورد و بچه ها تجربه 
داشتند االن وضعيت ما خيلى بهتر بود.  سامبو رشته اى نو در بازيهاى 
آسيايى است و اگر بخواهد داوريها همين گونه باشد ممكن است در 
سالهاى آينده كشورهاى زيادى در آن شركت نكنند چرا كه عدالت 

در آن رعايت نمى شود.
وى گفت: دو نفر از بچه هاى ما را با اخطار بازاندند و اين خيلى براى 
ما جاى تعجب داشت كه داوريها جانبدارانه است. فدراسيون خيلى 
براى اين تيم زحمت كشــيد و حمايت كرد ولــى داوران حق را به 

حق دار نمى دهند. 

ضد حمله
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 سارى: مى خواهيم چلسى را در تمام جام ها موفق كنيم
ورزش: مائوريزيو سارى، سرمربى چلسى تاكيد كرد كه او مى خواهد با تيمش در تمامى جام 
ها به موفقيت دست پيدا كند.  سرمربى سابق ناپولى با چلسى نمايش هاى خوبى داشته و در 
سه بازى اول خود در ليگ به سه پيروزى دست پيدا كرده است. بسيارى چلسى را از مدعيان 
اين فصل ليگ برتر مى دانند و معتقدند كه آنها شانس خوبى خواهند داشت. با اين حال، سارى 
براى تمام جام ها از جمله ليگ اروپا نقشه دارد. وى  گفت: هنوز هيچ چيز مشخص نيست، من 
مى خواهم در طول تعطيالت بازى هاى ملى تصميمات مهمى بگيرم. ما به دنبال تمام جام ها 
هستيم. مى خواهيم در تمام آنها موفق باشيم. به نظر من بازى كردن در اروپا يك افتخار بزرگ 

است. بازى كردن در ليگ اروپا اتفاق بزرگى است. اين يكى از اهداف ماست.

منچستريونايتد ارزشمندترين باشگاه جهان
ورزش: منچستريونايتد همچنان ارزشمندترين باشگاه در بين تمام تيم هاى فوتبال دنيا است. 
سهام منچستريونايند در طى 12 ماه گذشته در بورس اوراق بهادار نيويورك 55 درصد افزايش 
يافته است و در حال حاضر اين باشگاه 4,8 ميليارد دالر قيمت دارد كه در بين تمام تيم هاى 
فوتبال جهان آنها را بى رقيب ساخته است. حاال منچستريونايتد تبديل به رقيب باشگاه داالس 
كابويز در مسابقات NFL گرديده كه اخيرا از ســوى فوربس به عنوان ارزشمندترين باشگاه 
ورزشى در جهان انتخاب شده بود. در طول فصل17-2016، منچستر يونايتد با 737 ميليون 

دالر بيشترين درآمد را در بين همه باشگاه هاى ورزشى به دست آورد.

بولت: رونالدو الگوى من است
ورزش: اوسين بولت، اســطوره ورزش دو وميدانى كه اخيرا وارد فوتبال شده، مدعى شد كه 
شايد مثل مسى  با استعداد نباشد ولى رونالدو الگوى او در فوتبال است. بولت  اولين بازى اش را 
براى تيم مارينرز در ديدارى دوستانه انجام داد و تيمش 6-1 پيروز شد. او در اين ديدار نمايش 
خوبى داشت و به خصوص در نيمه دوم خوب كار كرد و حاال مدعى شد كه الگوى او در فوتبال، 
كريستيانو رونالدو است.  وى  گفت:  من هوادار رونالدو هستم. چرا؟ زيرا او بسيار تالش گر است. 
من به اندازه مسى با استعداد نيستم. او از وقتى خيلى جوان بود فوتبال را آغاز كرد و خيلى هم 
با استعداد است. تالش رونالدو در جهان بى نظير است و اين چيزى است كه به دنبال تقليد از 

آن هستم. بايد بيشترين تالش را انجام دهم و متمركز باقى بمانم.

ورزش: پس از روزهاى سخت شكست مقابل السد وينفرد شفر از 
جاى برخاسته و طرفداران را به ادامه اميدوارى، حمايت از تيم و 
مأيوس نشدن دعوت مى كند. او در متنى طوالنى و مفصل توضيح 
داده كه ساخت يك تيم جديد زمان بر، دشوار و غيرقابل پيش بينى 
است و در عين حال هيچ ضمانت خاصى براى پيروزى وجود ندارد 

مگر آنكه با باور و كار سخت، به هدف خود نزديك شويد. 
حرف هاى تازه سرمربى استقالل براى هواداران اين تيم خواندنى 
خواهد بود. شــفر مى گويد حتى اگر در رقابت هاى امسال ليگ 
قهرمانان موفقيتى به دست نيايد در آينده دوباره تيم با پيروزى 

آشتى مى كند.
* بعد از چند روزى كه بــراى پاك كــردن روح و ذهن مان نياز 
داشتيم به تمرينات برمى گرديم. همه ما حس يأس شما را درك 
كرده ايم. نه تنها بابت بازى آخر كه براى همه هفته هاى گذشته. 
باور كنيد تيم ما به اندازه شما ناراحت است. ما فصل گذشته را با 
موفقيت و اميدوارى تمام كرديم. ما اميدوار بوديم پيش برويم و 
فكر مى كرديم پيشروى و پيروزى ادامه خواهد داشت ... اما حقيقت 
مثل يك ميخ تيز در چرخ هاى ما فرورفته است. همه داستان ها 
را مى دانيد و مى دانيد چه اتفاقى افتاد و حداقل بخشــى از همه 
ماجراها  اما اين مهم نيست. ما همچنان از شكست رنج مى بريم، ما 

مورد انتقاد قرار گرفته و احساس سقوط داريم ...
*  اما ما دوباره به پا خواهيم خواســت چراكه اين چيزى است كه 

ما هستيم. ما سال گذشته اين كار را انجام داده ايم و دوباره 
انجامش خواهيم داد. ما در مسير ساختن تيم هستيم اين 

اجتناب ناپذير بود چراكه بازيكنان زيادى ما را ترك كردند يا دچار 
مصدوميت شــدند و بازيكنان جديد يك به يك و در زمان هاى 
مختلف به ما اضافه شدند؛ بعضيهاى شــان ديرتر از چيزى كه 

انتظار داشتيم.
اگر كسى به شما بگويد همه چيز به سرعت به انجام خواهد رسيد، 

مطمئن باشيد كه نمى داند در مورد چه چيزى حرف مى زند.
* وقتى درباره تيم ســازى حرف مى زنيم منظورمان اين فصل، 
فصل بعد و آينده اســت. ما به مبارزه در ليــگ قهرمانان 2018 
ادامه خواهيم داد و همچنين خود را آماده ليگ قهرمانان 2019 
مى كنيم. همچنين در ليگ برتر امســال خواهيم جنگيد و آماده 
ليگ سال بعد نيز خواهيم بود. اين مسير ساده اى نيست و اگر به 
مشكل خورده ايم بدانيد كه اين مسئله بخشى از زندگى است اما 

ما در درازمدت به هدفمان خواهيم رسيد .
* اميدوارم همچنان با ما باشيد. مى دانم كه خيلى آسان نيست اما 
اهداف با ارزش به سادگى به دست نمى آيد. چيزى كه صددرصد 

روشن و شفاف است، اين اســت كه هرگز موفق به رسيدن به 
اهدافتان نخواهيد شد اگر بعد از اينكه به اولين مانع رسيديد 
يا بعد از خوردن اولين مشت، تسليم شويد و شروع به گريه 

كردن و توهين كردن كنيد.

حقيقت مثل ميخ در چرخ هايمان فرو رفت

شفر: ما گريه نمى كنيم؛ تسليم نمى شويم

ورزش: تيم ملى واليبال ايران با پيروزى بر كره جنوبى براى 
دومين بار متوالى قهرمان بازيهاى آسيايى شد.

در پايان رقابت هاى واليبال بازى هاى آســيايى 2018 
اندونزى ديدار فينال بين تيم هــاى واليبال ايران و كره 
جنوبى برگزار شــد كه در پايان واليباليست هاى  ايران 
موفق شدند با پيروزى 3 برصفر برابر كره جنوبى همانند 
دوره گذشته به عنوان قهرمانى بازى هاى آسيايى دست 
يابند و از مدال طالى دوره گذشــته در اينچئون دفاع 

كنند.
ايگور كوالكوويــچ در اين بازى، ســعيد معروف، ميالد 
عبادى پور، محمد موســوى، امير غفور، على شفيعى و 
مرتضى شــريفى را به زمين فرســتاده بود كه در پايان 
واليباليســت هاى ايران توانستند ســت هاى بازى را با 
امتيازهــاى 25-17، 25-22 و 25-21 به ســود خود 
تمام كنند و براى دومين سال متوالى بر بام واليبال آسيا 
بايســتند. همچنين تيم ملى واليبااليران موفق شد در 
5 بازى كه انجام داد در 15 ســت به پيروزى برسد و در 
مقابل هيچ ستى را به حريفانش واگذار نكرد كه در نوع 

خود يك ركورد به حساب مى آيد.
در پايان اين بازى مرتضى شــريفى با كسب 14 امتياز 

به عنوان امتياز آورترين بازيكن ميدان شناخته شد.
از نكات جالب در اين دوره از رقابت هاى واليبال بازى هاى 
آسيايى مى توان به قرار نگرفتن تيم هايى همچون ژاپن و 
چين در بين 4 تيم مرحله پايانى اشــاره كرد كه در ادوار 
گذشته بازى ها همواره جزو تيم هاى برتر بودند و حتى ژاپن 
با 8 عنوان قهرمانى پرافتخارترين تيم بازى هاى آســيايى 
است. همچنين در ديدار رده بندى تيم واليبال چين تايپه 
موفق شد با حساب 3 بر يك از سد قطر شگفتى ساز بگذرد 
و به مدال برنز دست يابد تا دست قطرى ها از كسب مدال 

كوتاه بماند.
واليبال ايران در سه دوره گذشته بازى هاى آسيايى موفق 
شده است در ســال 2010 به مدال نقره دست يابد اما در 
سال  2014 به طال رسيده بود و اين دومين طالى واليبال 

ايران در ادوار بازيهاى آسيايى است.

رده بندى نهايى رقابت هاى واليبال بازى هاى آسيايى 
2018 اندونزى به ترتيب زير است:

1- ايران   2- كره جنوبى  3- چين تايپه  4- قطر  5- ژاپن 
6- اندونــزى  7- تايلنــد  8- پاكســتان  9- چيــن 

 10- عربستان

ورزش:  تيم ملى بسكتبال ايران دومين حضور متوالى در فينال 
بازى هاى آســيايى را با شكست به پايان رســاند تا چين براى 
هشتمين بار قهرمان اين بازى ها شــود و ملى پوشان ايران در 

حسرت طالى آسيا بمانند.
فينال مسابقات بسكتبال هجدهمين دوره بازى هاى آسيايى 
ديروز شنبه ميان دو تيم ايران و چين در سالن ورزشگاه اصلى 
جاكارتا برگزار شــد. اين ديدار در پايان وقت قانونى با شكست 
ملى پوشان بسكتبال كشورمان به پايان رسيد تا بسكتبال ايران 

همچنان ناكام در كسب طالى بازى هاى آسيايى باشد. 
اين شكست در حالى براى تيم ملى بسكتبال ايران رقم خورد كه 
جو سالن به شدت به سود چين بود طورى كه تماشاگران حاضر 

در سالن با هر شوت و گل چين، اين تيم را تشويق مى كردند.
حامد حدادى، صمد نيكخواه بهرامى، بهنام يخچالى، ســجاد 
مشايخى و محمد حسن زاده تركيبى بود كه مهران شاهين طبع 
براى آغاز ديدار تعيين كننده برابر چين وارد زمين كرد. رقابت 
اين بازيكنان و حريف چينى به قدرى نزديك و حساس بود كه 
تا دقيقه دوم كوارتر اول هيچ امتيازى براى دو تيم ثبت نشد. در 
واقع پرتاب دو امتيازى حدادى كه در دقيقه دوم وارد سبد شد، 

شروع امتياز آورى در اين ديدار بود. 
تا پايان كوارتر اول ملى پوشان بســكتبال با دفاع مستحكم كه 
مانع از نفوذ چينى ها مى شد و حمالت كم اشتباه، برترى خود را 
حفظ كردند. در نيمه اين كوارتر چين توانست در امتياز 6 با ايران 

مساوى كند اگرچه بسكتباليست هاى كشورمان دوباره فاصله 
امتيازى الزم را ايجاد كردند تا برنده اين كوارتر شوند. با شروع 
كوارتر دوم اما بازيكنان چين با نفوذ به دفاع ايران و اســتفاده از 
پرتاب هاى دو و ســه امتيازى، فاصله خود را كم و كمتر كرده و 
باالخره از ايران پيشى گرفتند. آنها برنده اين كوارتر شدند اما در 

مجموع نيمه نخست را با نتيجه 45 به 41 واگذار كردند. 
نيمه دوم ديدار تيم هاى ملى بسكتبال ايران و چين در شرايطى 
آغاز شد كه ملى پوشان كشــورمان از شــرايط خوب خود به 
خصوص در كوارتر اول فاصله زيادى گرفته بودند. آنها در كوارتر 
سوم بارها در پرتاب ها و اســتفاده از موقعيت هاى ايجاد شده 
مرتكب اشتباه شدند در حاليكه چينى ها به خوبى از پرتاب هاى 
خود صاحب امتياز شدند و توانستند اين كوارتر را با برترى خود 

تمام كنند.
رقابت دو تيم ايران و چيــن در كوارتر چهارم هم خيلى نزديك 
پيگيرى شــد اما اين بازيكنان چين بودند كه با اشتباه كمتر و 
پرتاب هاى هدفمند نتيجه اين كوارتر را از آن خود كردند تا در 

مجموع برنده بازى باشند.
اينگونه تيم ملى بســكتبال ايران در دومين حضور متوالى در 
فينال بازى هاى آسيايى باز هم از كسب عنوان قهرمانى بازماند. 
تيم ايران  چهار ســال پيش نيز در فينال بازى هاى آســيايى 
اينچئون مقابل كره جنوبى ميزبان شكســت خورد و از كسب 

مدال طال بازماند.

طالى بيستم بازى هاى آسيايى، هديه تيم ملى واليبال

بى نقص مثل سروقامتان
ايران به مدال نقره بسكتبال بازى هاى آسيايى بسنده كرد

« نسل طاليى» اسير سه  امتيازى هاى چين 

ســابرينا باللمى - سايت گل/ اميرمحمد 
ســلطانپور: در حالى كه نيمه شب شنبه به 
صورت رســمى پنجره نقل و انتقاالت فوتبال 
اروپا در فصل تابستان به پايان رسيد، بسيارى از 
كارشناسان همچنان از رويكرد عجيب خريد و 
فروش تيم پاريس سن ژرمن در شوك هستند. 
اين تيم كه با چند حركت عجيب در بازار نقل و 
انتقاالت تعجب بسيارى را به وجود آورده بود در 
آخرين ســاعات پنجره، با خريد اريك ماكسيم 
چوپــو موتينگ از اســتوك ســيتى ابروهاى 

بيشترى را نيز باال برد.
قبل از آنكه تابســتان آغاز شــود صحبت ها 
در خصوص رفتن نيمــار از پاريس داغ بود و 
بسيارى رئال مادريد را مقصد او مى دانستند. 
ناگهان تمركــز از نيمار بــه روى امباپه رفت 
و او را گزينه مورد نظر كهكشــانى ها عنوان 
كردند. امــا چند مــاه بعد ايــن دو هنوز در 
كنار كاوانى مثلث خط حمله پاريســى ها را 
تشكيل داده اند. در زمينه خريدهاى احتمالى 
پى اس جى نيز صحبت هــا در مورد رفتن پل 
پوگبا از منچستريونايتد به جمع آن ها مطرح 
شد، ســپس گفتند گرت بيل از رئال به جمع 

شاگردان توخل اضافه مى شود. جروم بوآتنگ 
(تنها گزينه اى كه واقعا با او صحبت شد)، دنى 
ُرز، ايوان راكيتيچ، كريستين اريكسن، انگولو 
كانته و حتى كريســتيانو رونالدو همه و همه 

قرار بود به پى اس جى بپيوندند!
البته قابل پيش بينى بود كه باشــگاه پولدارى 
مانند پاريس كه فقط براى خريد پســر طاليى 
برزيل يعنى نيمــار 222ميليون يورو پرداخت 
مى كند، مى تواند گزينه مناســبى براى رسانه 
ها باشد تا با اســتفاده از نام آن، شايعات ديوانه 
وار خود را بــه خورد مخاطبيــن بدهند. يكى 
از اين شــايعات ديوانه وار (نــه از حيث بزرگى 
بلكه شــايد برعكس آن) انتقال احتمالى چوپو 
موتينگ از تيم سقوط كرده استوك سيتى بود 
كه در ميان تعجب همگان به حقيقت پيوست. 
البته شــايد آنچنان عجيب نباشد كه توخل به 
خاطر تجربه كار با چوپو موتينگ زمانى كه هر 
دو در تيم ماينتس بودند به اين بازيكن همچنان 
عالقه مند باشد، اما نكته تعجب آور اينجاست 
كه چطور ممكن است باشگاهى كه فقط براى 
خريد نيمار و امباپه حاضر است 367ميليون يورو 
هزينه كند، در اين تابستان بزرگترين خريدش، 

جيانلوئيجى بوفون 40ساله باشد؟ آن ها براى 
پست دفاع چپ نيز به دنبال خريد الكس ساندرو 
و فليپه لوئيز بودند اما در نهايت به سراغ برنات از 
بايرن رفتند. خاوير پاستوره هافبك با استعداد 
پاريســى ها نيز به رم فروخته شد و جانشين او 
احتماال خســه خواهد بود كه از دوران قرضى 
خود در استوك سيتى برگشته و مى توان گفت 

از نظر كيفيت غير قابل مقايسه هستند. سوال 
اينجاست كه چه اتفاقى در پاريس افتاده است؟

بهترين جواب براى اين ســوال قانون فيرپلى 
مالى خواهد بود. ريخت و پاش هاى گذشــته 
مالكان قطرى پى اس جى، توجهات زيادى را 
در دايره حقوقى فيفا به خود جلب كرد و باعث 
شد پاريسى ها به اين نتيجه برسند كه اگر قرار 

اســت آرمان هاى بلند اين تيم در اروپا دچار 
صدمه جدى با جريمه از طرف فيفا نشود، بايد 
پاى خود را از روى پــدال گاز بردارند. انتخاب 
گزينه هاى مورد نظر توسط پى اس جى بسيار 
بد بود كه البته اين بيشتر به خاطر عدم موفقيت 
آن ها در گزينه هاى اصلى بوده است. پاريسى ها 
قصد داشتند هدف هاى اصلى خود را با همان 
قيمت طبيعى بازار بخرند اما چه ذهن سالمى 
حاضر اســت بازيكنان خود را به يك شــركت 
سرمايه گذار  قطرى با چنين قيمت نه چندان 

زيادى بفروشد؟
آن ها حتــى باز هم مجبور شــدند گزينه هاى 
بعدى خود را نيز با قيمت هاى سرســام آورى 
بخرند. به عنــوان مثال تيلو ِكهرر از شــالكه با 
37ميليون يــورو خريده شــد و همين اتفاق 
باعث شــد بايرن مونيخ با فروش بواتنگ با رقم 

پيشنهادى پاريسى ها موافقت نكنند.
با اينكه پى اس جى در  تركيب خــود به اندازه 
كافى براى قهرمانى مقتدرانه در ليگ فرانســه 
بازيكن باكيفيت دارد، اما سوال دوباره اينجاست 
كه آيا آن ها براى كسب قهرمانى اروپا آمادگى 

كافى را دارند؟

از فروش پاستوره تا خريد چوپو موتينگ
بازار آشفته پاريس

ورزش: 
44از 44از 44

روز هجدهمين دوره بازى هاى آســيايى، تيم ملى واترپلوى 
ايران در ديدار رده بندى به مصاف تيم چين رفت كه توانست 

در ضربات پنالتى با پيروزى 
سال به مدال بازى هاى آسيايى دست پيدا كند. تيم ملى ايران 
در دو دوره گذشته بازى هاى آسيايى نيز حضور نداشت اما بعد 

ورزش: 
با 20

مدالى قرار گرفت.
 هجدهمين دوره بازى هاى آســيايى 

مدال طال، 
به پايان رسيد و ايران در پايان مسابقات در رده ششم جدول 

مدالى قرار گرفت. ايران در بازى هاى آسيايى 
موفق به كسب 

ايران در اندونزى نتوانســت تعداد مدال هاى طال و همچنين 
رتبه دوره قبل را تكرار كند.

البته مجموع مدال هاى كاروان ايران در اندونزى به عدد 
رسيد كه نسبت به مجموع مدال ها در اينچئون بيشتر است. 

ايران در بازى هاى آسيايى 
18 مدال نقره و 

اسامى مدال آوران كاروان ايران در بازى هاى آسيايى 
اندونزى به شرح زير است:
** مدال آوران طال:

1-عليرضا كريمى(كشتى آزاد)
2-حسن يزدانى (كشتى آزاد)
3- پرويز هادى (كشتى آزاد)

4- سعيد رجبى (تكواندو)
5- ميرهاشم حسينى (تكواندو)

6- محمد على گرايى (كشتى فرنگى)
7-حسين نورى ( كشتى فرنگى)
8- محسن محمد سيفى (ووشو)

9- عرفان آهنگريان (ووشو)
10- رضا عليپور (سنگنوردى)
11- تيم ملى كبدى دختران
12- تيم ملى كبدى مردان

13- سهراب مرادى (وزنه بردارى)
14- سجاد گنج زاده (كاراته)
15-بهمن عسگرى(كاراته)

16- بهداد سليمى (وزنه بردارى)
17-حسين كيهانى (دووميدانى)
18- الياس على اكبرى (كوراش)

19- احسان حدادى (دووميدانى)
20- تيم ملى واليبال

** مدال آوران نقره:
1-مرجان سلحشورى( پومسه تكواندو)

2-كوروش بختيار (پومسه تكواندو)
3- زهرا كيانى (تالو ووشو)

4- فرود ظفرى (ووشو)
5- الهه منصوريان (ووشو)

ورزش:
به فينال پينگ پنگ بازى هاى آسيايى

برنز گرفت. در  رقابتهاى پينگ پنگ بازى هاى آسيايى
نوشــاد عالميان در مرحله نيمه نهايى به مصاف نفر چهارم 

برنز  تاريخى واترپلوى ايران  در بازيهاى آسيايى

يك طال كمتر و يك پله پائين تر از دوره قبل

پايان بازى هاى آسيايى براى ايران
 با 

اجتناب ناپذير بود چراكه بازيكنان زيادى ما را ترك كردند يا دچار 
مصدوميت شــدند و بازيكنان جديد يك به يك و در زمان هاى 
مختلف به ما اضافه شدند؛ بعضيهاى شــان ديرتر از چيزى كه 

اگر كسى به شما بگويد همه چيز به سرعت به انجام خواهد رسيد، 

* وقتى درباره تيم ســازى حرف مى زنيم منظورمان اين فصل، 
2018
2019

مى كنيم. همچنين در ليگ برتر امســال خواهيم جنگيد و آماده 
ليگ سال بعد نيز خواهيم بود. اين مسير ساده اى نيست و اگر به 
مشكل خورده ايم بدانيد كه اين مسئله بخشى از زندگى است اما 

* اميدوارم همچنان با ما باشيد. مى دانم كه خيلى آسان نيست اما 
اهداف با ارزش به سادگى به دست نمى آيد. چيزى كه صددرصد 

روشن و شفاف است، اين اســت كه هرگز موفق به رسيدن به 

مساوى كند اگرچه بسكتباليست هاى كشورمان دوباره فاصله 
امتيازى الزم را ايجاد كردند تا برنده اين كوارتر شوند. با شروع 
كوارتر دوم اما بازيكنان چين با نفوذ به دفاع ايران و اســتفاده از 
پرتاب هاى دو و ســه امتيازى، فاصله خود را كم و كمتر كرده و 
باالخره از ايران پيشى گرفتند. آنها برنده اين كوارتر شدند اما در 

نيمه دوم ديدار تيم هاى ملى بسكتبال ايران و چين در شرايطى 
آغاز شد كه ملى پوشان كشــورمان از شــرايط خوب خود به 
خصوص در كوارتر اول فاصله زيادى گرفته بودند. آنها در كوارتر 
سوم بارها در پرتاب ها و اســتفاده از موقعيت هاى ايجاد شده 
مرتكب اشتباه شدند در حاليكه چينى ها به خوبى از پرتاب هاى 
خود صاحب امتياز شدند و توانستند اين كوارتر را با برترى خود 

رقابت دو تيم ايران و چيــن در كوارتر چهارم هم خيلى نزديك 
پيگيرى شــد اما اين بازيكنان چين بودند كه با اشتباه كمتر و 
پرتاب هاى هدفمند نتيجه اين كوارتر را از آن خود كردند تا در 

اينگونه تيم ملى بســكتبال ايران در دومين حضور متوالى در 
فينال بازى هاى آسيايى باز هم از كسب عنوان قهرمانى بازماند. 
تيم ايران  چهار ســال پيش نيز در فينال بازى هاى آســيايى 
اينچئون مقابل كره جنوبى ميزبان شكســت خورد و از كسب 

« نسل طاليى» اسير سه  امتيازى هاى چين 

هجدهمين دوره بازى هاى
 آسيايى- جاكارتا

توافق نهايى استقالل و عجمان
 براى انتقال تيام

ورزش: در جلسه سرپرست باشگاه اســتقالل و مديران باشگاه عجمان، 
توافق نهايى بــراى انتقال مامه تيام به دســت آمد.  اميرحســين فتحى 
سرپرست باشگاه استقالل در جلســه با مديرعامل و اعضاى هيئت مديره 
باشــگاه عجمان در خصوص امضاى قــرارداد نهايى انتقــال مامه تيام به 
باشگاه عجمان و نيز مقدمات پرداخت مبلغ ترانسفر اين بازيكن به باشگاه 

استقالل به توافق رسيدند.
فتحى كه به دعوت باشگاه عجمان هم اكنون در امارات به سر مى برد، جلساتى 
با خليفه جرمن مديرعامل و اعضاى هيئت مديره باشگاه عجمان داشت و در 
نهايت در خصوص كليه مسايل مربوط به انتقال تيام، توافق نهايى حاصل شد. 
ضمن اين كه طرفين در خصوص ادامه همكاريهاى مشترك نيز رايزنى هايى 
انجام دادند. سرپرست باشگاه استقالل از امكانات و ورزشگاه اختصاصى باشگاه 

عجمان نيز بازديد كرد.

استقالل - السد پرتماشاگرترين بازى 
مرحله رفت يك چهارم نهايى آسيا

ورزش: به نقل از سايت فدراسيون فوتبال، سايت AFC در گزارشى به برخى 
از مهم ترين اعداد ثبت شده در دور رفت از مرحله يك چهارم نهايى رقابت هاى 
ليگ قهرمانان باشگاه هاى آسيا پرداخته كه در اين بين يك ركورد قابل توجه 
ديگر از حضور پرشور تماشاگران براى تيم هاى ايرانى ثبت شده است.براساس 
گزارش كنفدراسيون آسيا، 78 هزار و 116 تماشاگر شاهد برگزارى مسابقه 
حساس نماينده ايران (استقالل) و السد قطر بوده اند كه پرتماشاگرترين بازى 

اين مرحله به شمار مى رود.

چمنيان: هدف نوجوانان
 صعود به جام جهانى است

ورزش: ســرمربى تيم نوجوانان  درباره حريفان تيم كشورمان در بازى هاى 
آسيايى عنوان كرد: تمام تيم ها در رده نوجوانان جدى هستند و همه كشورهاى 
آسيايى و 16 تيمى كه به بازى هاى آســيايى راه پيدا كرده اند سرمايه گذارى 
زيادى انجام داده اند. ما در گروه مقدماتى با تيم هاى اندونزى، هند و ويتنام   بازى 
مى كنيم. اندونزى را به صورت كامل آناليز كرديم، چون اولين بازى مان است 
و پيشينه اى در مسابقات آسيايى نداشت، اين تيم را به خوبى بررسى كرديم و 
بيشتر مورد ارزيابى قرار داديم و درباره تيم هاى هند و ويتنام هم شناخت داريم.

چمنيان خاطرنشان كرد:  به هر حال بازى هاى آسانى پيش رو نداريم و اميدوارم 
مرحله به مرحله بتوانيم جلو برويم و عالوه بر كســب سهميه، مقامى بهتر از 
سال گذشته بدست آوريم. طبق هدفى كه ما داريم براى دومين سال متوالى 
مى خواهيم به جام جهانى صعود كنيم و به اميد خدا بتوانيم  مقامى بهتر از نايب 

قهرمانى سال گذشته كسب كنيم.

صدرنشينى بروژدر شب گلزنى كاوه 
ورزش:  بروژ در هفته ششــم رقابت هاى ليگ فوتبال بلژيك در ديدار مقابل 
زولته به پيروزى پرگل رسيد. از هفته ششم رقابت هاى ليگ فوتبال بلژيك، 
بامداد ديروزبروژ در حضور كاوه رضايى به مصاف زولته رفت و با نتيجه 5 بر 2 
به پيروزى پرگل رسيد. در اين بازى كاوه رضايى اولين گل خود را براى بروژ به 
ثمررساند و از نقطه پنالتى گلزنى كرد. وى از ابتدا تا دقيقه 66 در ميدان بود.

بروژ با اين برد 16 امتيازى شد و در صدر ليگ بلژيك ايستاد.

شكست سنگين ياران ابراهيمى 
در شب درخشش طارمى 

ورزش: از هفته چهارم رقابت هاى ليگ ســتارگان قطر، االهلى در حضور اميد 
ابراهيمى و خانزاده ميزبان الغرافه كه مهدى طارمى را در اختيار دارد بود و با 4 
گل شكست تلخى را متحمل شد.در اين بازى مهدى طارمى 89 دقيقه در ميدان 
حضور داشــت و گل دوم تيمش را به ثمر رساند و در گل سوم اثر مهمى داشت.

اشنايدر از روى نقطه پنالتى و ويز ديگر گل هاى الغرافه را به ثمر رساندند.اميد 
ابراهيمى 83 دقيقه و خانزاده يك نيمه در تركيب االهلى در ميدان حضور داشتند. 

شاكرى: با وجود محدوديت ها 
صدرنشين هستيم

ايسنا: يونس شاكرى معتقد اســت با وجود دست بسته يحيى گل محمدى 
روى نيمكت، اين تيم توانســته بعد از گذشت شــش هفته صدرنشين ليگ 
ايران باشد. يونس شاكرى كه زننده گل برترى شاگردان يحيى گل محمدى 
در ديدار با ذوب آهن بود و توانست خودش را در جدول گلزنان با سه گل زده به 
رده دوم برساند، درباره آقاى گلى اش در ليگ هجدهم گفت: تيم ما دو بازيكن 
سه گله دارد. هم من و هم امين قاسمى نژاد تاكنون سه گل به ثمر رسانده ايم 
و اين نشان دهنده هجومى بودن تيم ماست. پديده تيم يك دستى است و هم 
از لحاظ ايجاد موقعيت و هم گلزنى جزو تيم هاى برتر ليگ هستيم. اين نشان  
مى دهد صدرنشينى ليگ الكى نيست و حق پديده است. وى درباره رويارويى 
اين تيم با تراكتورسازى پرمهره در هفته بعد تصريح كرد: براى ما مهم نيست 
با چه حريفى روبه رو مى شــويم. اميدوارم هواداران به ورزشگاه بيايند تا جو 

فوق العاده اى در استاديوم امام رضا به وجود بيايد. 
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ادب و هنر

خبر

وحيد جليلى در اردوى تخصصى شعر هيئت:
 شعر هيئت مى تواند سر آغاز تحول 

ساير شاخه هاى شعرى شود
شــعر  تخصصى  اردوى  فارس: 
پايانى خود  ايســتگاه  هيئت به 
رسيد. در ســومين روز از اردوى 
تخصصى شــعر هيئت، بانوان و 
آقايان شاعر در كالس هاى «زبان 
شعر در شــعر هيئت» با حضور 

محمد مهدى سيار و «شعر هيئت و رسالت هاى فراموش شده» با حضور 
محمدرضا يعقوبى حضور داشتند. عالوه بر اين دو كالس تخصصى، بانوان 
شــاعر در كارگاه نقد تخصصى و آقايان در كالس شعر هيئت در دوران 

انقالب اسالمى با حضور وحيد جليلى حضور يافتند.
جليلى در اين نشســت با مــرور زندگانى حضرت علــى (ع) و فاطمه 
الزهرا(س) ابراز داشــت: بايد امام حسين (ع) را به خوبى بشناسيم و در 

كنار اين شناخت بايد شمر زمانه را نيز جست و جو كنيم.
اين مدير فرهنگى، در ادامه به وضعيت جامعه امروز اشــاره كرد و گفت: 
بعضى ها مى گويند امام حسين(ع) در ســال 61تمام شد. خير! ما بايد 
امروزه با اين محاصره اى كه مى خواهد مكتب اهل بيت(ع) را تحت الشعاع 

قرار دهد مقابله كنيم كه هنر امام و شهدا همين بوده است.
وى در ادامه به وظايف شاعران آيينى اشاره و عنوان كرد: شاعر آيينى بايد 
امام حسين(ع) را درست معرفى كند و از متن و محتواى فاخر غافل نشده 

و تنها به ملودى توجه نكند.
او در ادامه به لزوم توجه به پيام سيدالشهدا(ع) تأكيد كرد و گفت: يكى 
از وظايف شــاعران و حتى مداحان، منظومه ســرايى و منظومه خوانى 
اســت. اميدوارم كه شعر هيئت ســر آغاز تحول ساير شاخه هاى شعرى 

باشد.
محمدمهدى ســيار نيز با اشــاره به آيه 24 سوره ابراهيم بر گستردگى 
دامنه مضامين شــعر و به طور خاص شــعر آيينى تأكيد كرد و گفت: 
عبارت «اصلها ثابت و فرعها فى السماء» هم مى تواند به معناى باال رفتن 
تا اوج دست نيافتنى باشــد و هم به معنى تنوع و گسترش. يعنى يك 
مضمون و محتواى ثابت چنان گســترش يافته كه نه تنها در زمين كه 
ريشه اش به آسمان ها هم رسيده است. اين آيه در پاسخ به پرسش كسانى 
 است كه مى پرسند چرا شاعران آيينى خود را محدود به آيينى سرودن 

مى  كنند.
اين شــاعر آيينى و كارشناس شعر هيئت يكى از شيوه هاى ايجاد تنوع 
در مضامين اشعار را پيوند شعر با موسيقى دانست و درباره كيفيت زبان 
شعر هيئت و چالش هايى كه در اين باره وجود دارد، توضيح داد: اين شاعر 
است كه بايد بداند ملودى را بر اساس كدام زبان بسرايد. زبان محاوره به 
خودى خود ما را از پرداختن به مضامين انديشه اى، متن مقاتل و بسيارى 
موضوعات كه فراتر از يك گفت و گوى محاوره اســت باز مى دارد، اما اگر 
ملودى يا فضاى مضمونى اقتضاى محاوره كند به شــرط آگاهانه بودن، 

هيچ اشكالى براى انتخاب آن وجود ندارد.
دكتر محمدرضا يعقوبى نيز به اهميت ادعيه، زيارات، روايات و آيات اشاره 
كرد و متذكر شد: شما شاعران بايد توجه كنيد كه يك هزارم فضايلى كه 
در شأن ائمه آمده است شعر سروده نشده، به عنوان مثال در زيارتنامه ها 
مفاهيم زيادى وجود دارد و بيشتر آن ها شعر نشده اند چون ما در مطالعه 

كم گذاشته ايم و از اين مفاهيم غفلت كرده ايم.

رونمايى از كتاب صوتى «قصه هاى مجيد» 
از  رونمايى  آييــن  ادب و هنر: 
كتاب صوتــى «قصه هاى مجيد» 
روز جمعه 16 شهريور ماه 1397 

برگزار خواهد شد.
 اثرى خاطره انگيز كه نزديك به 
50 سال از آفرينِش آن مى گذرد 

و در هر قالبى كه مى نشيند، به دل مى نشيند؛ چه كتاب چاپى باشد، چه 
سريالى تلويزيونى، چه برنامه اى راديويى و چه مثل حاال كتابى صوتى.

در اين مراسم كه همزمان با روز تولد هوشنگ مرادى كرمانى و با حضور 
ايشــان و مهدى پاكدل، گوينده قصه هاى مجيد، مهدى زارع، آهنگساز 
و جمعى از اهالى فرهنگ و هنر و ادب برگزار مى شــود، دست اندركاران 
اين اثر از مجيد و خاطراِت خلق آن خواهند گفت. اجراى زنده  بخشى از 

موسيقى اين اثر از ديگر برنامه هاى مراسم رونمايى خواهد بود.
اين برنامه به همت نوين كتاب گويا روز جمعه 16 شــهريور ماه 1397 
ساعت 17، در سالن استاد شهناز خانه  هنرمندان ايران برگزار مى شود و 

شركت براى عموم آزاد است.

برش

ما فرزنــدان حالل زاده ســلطنت 
و اســتبدادى هفــت هزار ســاله 
هســتيم. مــا از دل تاريخ مــان با 
ســزارين خــارج نشــده ايم، كامالً 
طبيعى اين گونه شده ايم. هزاران 
ســال اســت اگــر انديشــه اى يا 
ابــزارى  داشــته ايم،  دغدغــه اى 
جز فرمــان و فتوا بــراى انتقالش 

نداشته ايم

گفت وگو با حجت االسالم تركاشوند، نويسنده رمان

«هميشه دختر»،  تابوشكنى در بيان دغدغه هاى دخترانه

 شــايد بار اول نباشد كه يك نويسنده 
مرد سراغ يك شخصيت زن و دغدغه هاى 
آن ها مى رود ولى براى اولين اثر به نظرتان 
بهتر نبود ســراغ يك موضوع عمومى تر 

مى رفتيد؟
برخى از نوشته ها حتى اگر در قالب داستان باشد 
ناشى از درك يك رنج عميق است. بنده لزوماً به 
دنبال نوشتن براى نوشتن نبودم، بنابراين چنين 
توجهى نداشتم كه موضوع خاص باشد يا عمومى. 
البته حق منتقدان عزيز است كه اين عدم توجه 

من را نقطه ضعف بدانند.

شما در اين داستان سراغ دغدغه هاى   
قشرى از جامعه دختران رفتيد. در بسيارى 
از بخش ها نكاتى را مطــرح كرديد كه تا 
حدودى از نظر عرفى تابو اســت. با توجه 
به جايگاه اجتماعى تان از زدن اين حرف ها 

احساس نگرانى نداشتيد ؟
در طول ســال هاى متمادى كه به تبليغ معارف 
دينــى پرداختــه ام، تجربه خوبى در مســئله 
ايســتادن در مقابل تابوهاى اجتماعى كســب 
كرده ام. تابوشكنى وقتى با رعايت مقدمات باشد، 
نگرانــى زيادى ايجاد نمى كند. به لطف خدا اين 
تجربه در رمان «هميشه دختر» تكرار شد. توجه 
شوق انگيزى كه امســال در نمايشگاه كتاب به 

«هميشه دختر» شد، بسيار اميد بخش بود.

 در «هميشه دختر» ســراغ روايتى از 
شــخصيت يك دختر رفتيد و بخشى از 
زندگى او را نشــان داديد كه به نظر كمى 
اغراق شده بود. احساس نكرديد شخصيت 

داستان شما اغراق شده است؟ 
اساس كار داستان بر اغراق است هرچند اعتقاد 
دارم كه در اين موضوع نــه تنها اغراق نكرده ام 
بلكه از بيــان رنجى كه بر دختران نازنين مجرد 
مى گــذرد ناتوان بــوده ام. نا اميــدى در تأمين 
ابتدايى ترين نيازهاى روحى بسيار ويرانگر است. 
متأســفانه در كشــور ما به علت فرهنگ حياى 
كاذب و خود سانســورى گزارش هاى شفافى از 
رنج مجردى بويژه براى دخترها منتشر نمى شود، 
چون بعد از به رسميت شناختن اين رنج و درد 
نوبت به ارائه نسخه مى رسد و ما چون نه به نسخه 

غربى معتقديم و نه به نسخه اسالمى لذا از اساس 
ذهن خود را از اين رنج ناگوار منصرف كرده ايم.

 شــما در اين كتاب اگر اشتباه نكنم از 
دو كتاب نــام مى بريد؛ يكى «آناكارنينا» و 
ديگرى «پنجشــنبه فيروزه اى»! اين دو را 
در مقابل هم قرار داديد يا اينكه به ساليق 
متفاوت در داســتان تان اين طور اشــاره 

كرديد؟
«آناكارنينا» جزو 10 رمان برتر عاشقانه دنياست. 
آن را در مقابل «پنجشنبه فيروزه اى» قرار نداده ام، 
پنجشنبه فيروزه اى در قالب يك سوژه عشقى به 
تبيين مفاهيم دينى مى پردازد. تولســتوى هم با 
توجه به صبغــه معنوى و عاليق مذهبى اش (كه 
حتى برخى معتقدند در اواخر عمرش مســلمان 
شده اســت) گريزهاى فراوانى در تبيين مسائل 
معنوى زده اســت. پررنگ كردن گناه خيانت به 
همســر و توجه غليظ به مسئله مرگ در رمان او 
كامًال مشهود اســت. در حقيقت شكوه سادات و 
محدثه دو تيپ شخصيتى هستند كه با يك نياز 
مشــترك و حتى يك عقيده مشترك، دو سليقه 
متفاوت را با در دســت گرفتــن اين دو كتاب به 
نمايش مى گذارند. يكى عشــق پــاك و ديگرى 
عشــقى هوس آلود، محدثه در رمان «هميشــه 
دختر» مانند شكوه ســادات پاك است هر چند 
سرگذشت عشق هاى هوس آلود هم برايش قابل 
توجه است ولى شكوه سادات يك دختر مذهبى 
خشك است كه دچار خودسانسورى افراطى است.

 معضــل ازدواج و باال رفتن ســن آن 
(بخصوص براى دختران) بر كسى پوشيده 
نيســت و هنر بهترين ابزار براى بيان اين 
معضل اســت؛ اما راه و رسم آن «هميشه 
توليد  آثارى  بايد  يا برعكس  دختر» است 
كرد كه تنها تلنگرى بزنند؟ چون من حس 
مى كنم شما تلنگر نمى زنيد بلكه با مشت به 

جان خواننده و جامعه افتاده ايد.
درست است كه بنده دغدغه هاى اجتماعى دارم و 
همين دغدغه ها من را به نوشتن داستان كشانده 
ولى در هر صورت «هميشــه دختر» يك داستان 
است و داستان جاى مشــت زنى نيست. مشت 
را مى شــد در منبر وعظ و خطابه زد. تلخ بودن 
داســتان يا روايت، ُرك گويى ها يا روايت ذهن 

رنجيده يك دختر به معناى مشت زنى نيست.
آنچه كــه موجب ايــن حس مى شــود همان 
تابو بــودن موضوع اســت وگرنــه از اين همه 
داســتان در به تصوير كشيدن معضالتى مانند 
اعتياد يا فقر كمتر تعبير به مشــت زنى (خنده) 
مى شــود. بازتابى كه بنده از بخشــى از مطالعه 
كنندگان «هميشه دختر» گرفته ام حكايت گر اين 
است كه به چشم يك داستان به آن نگاه كرده اند 
نه لزوما مشت يا تلنگر. البته برخى هم نقدى كه 

شما فرموديد را داشته اند كه نقدشان بر ديده!

 در طول داســتان ســؤال هايى مطرح 
مى شود و خواننده را درگير مى كند ولى در 
پايان همان طور كه باالتر گفتم يا پاسخى 

داده نمى شود يا با رفتارى خالف آن روبه رو 
پاسخى  موضوع چه  اين  براى  مى شــود. 

داريد؟
آنچه در كتاب «هميشــه دختر» دنبال مى شود 
روايــت حس و حال چند دختــر مجرد در يك 
ســفر زيارتى اســت. راوى به اقتضاى ذهن اش 
كه درگير رنج هاى دخترانه خود اســت با افراد 
مختلفى رو به رو مى شــود و گاهى از كنار آن ها 
عبور مى كند.  هميشه الزم نيست در داستان به 
يك شخصيت برسيم، بلكه گاهى هدف داستان با 

يك تيپ تأمين مى شود.
دربــاره ســؤال هاى مطرح شــده هــم همين 
مطلــب جريان دارد، هميشــه الزم نيســت به 
همه ســؤال هاى حاضر، جواب داده شود. البته 
اگر به صورت روشــن تر مثالى مى زديد توضيح 

روشن ترى مى دادم.

 شــما به عنــوان يك مــرد چطور به 
ريزه كارى هاى شخصيت يك زن دست پيدا 
كرديد، چون در بخش هايى اين شخصيت 
باورپذير نيســت و به نظر مى رسد خيلى 
نتوانستيد به ســوژه مورد نظرتان نزديك 

شويد؟
گزارشــى كه از طرف ناشر يا مخاطبان مستقيم 
در مجامع مختلف به بنده رســيده گوياى اين 
اســت كه بــه دغدغه ها و روحيات قشــر مورد 
نظر نزديك شــده ام البته وقتى درباره انســان 
مى نويســيم با روبــات رو به رو نيســتيم كه در 

وجودش يك انديشــه و دغدغه و در يك سطح 
خاصى جريان داشــته باشد. قطعاً دختران عزيز 
زيــادى وجود دارند كه چنيــن غصه و محنتى 

ندارند.
آنچه جســارت پرداختن به اين موضوع حساس 
را به من داد ســال ها مشاوره و ارتباط مستمر با 
خانواده ها و شــنيدن و ديدن رنج هاى آن ها بود. 
در يــك اردوى جهادى در يكى از روســتاهاى 
همدان كه صد خانوار داشــت به اتفاق شوراى 
روســتا به اين آمار رسيديم كه 40 دختر باالى 
40 ســال و مجرد قطعــى در روســتا زندگى 
مى كننــد و با پايبندى به عرف روســتا حتى از 
تماشاى چهره زيبا و اصالح شده خود هم محروم 

هستند.
بســيارى از جمالتى را كه در طول داســتان از 
زبان شــخصيت هاى داســتان مى شنويد من از 
زبــان خانواده هم وطنان مان به طور مســتقيم 
شــنيده ام. مادرى را ديده ام كه از فشــار عصبى 
دختر مجرد هنگام ديدن كارت عروسى بستگان 

شكوه مى كرد.

 آيا داســتان مى تواند مشكالت بشر را 
رفع كند و عقيده داريد كه بايد با اين زبان 

با جامعه گفت وگو كنيم؟
ما ميراث داران سلطنت و استبدادى هفت هزار 
ساله بوده ايم. ما از دل تاريخ مان با سزارين خارج 
نشده ايم، كامًال طبيعى اين گونه شده ايم. هزاران 
سال است اگر انديشه اى يا دغدغه اى داشته ايم، 
ابزارى جز فرمان و فتوا براى انتقالش نداشته ايم.

چند دهه اى است سايه سلطنت رو به افول است 
و ما در مواجهه با انســان آزاد و رها از سلطنت، 

زبان فرمانمان ُكند شده است.
رمان و زبان قصه گويى و اساساً هنر، كارآمدترين 
ابزار براى ارتباط كالمى با نســلى اســت كه نه 
تنها طعم آزادى بــه ذائقه اش خوش آمده بلكه 
آزاديخواهى را در ليست بلند اولويت هايش باالتر 
از امنيت و اقتصاد قرار داده اســت. به رسميت 
شــناختن آزادى انسان، فلســفه باز شدن زبان 

قصه گوى انسان است.
قصه گفتن معيار مهم در بروز همزمان دلسوزى 
براى ديگران و احترام به آزادى ديگران اســت، 
يكى از رازهاى ماندگارى قرآن هم زبان داستان 

سراى آن است.
براى چشــيدن طعم قرآن بايد كنار يار يا به ياد 
يار، در زمستانى ســرد، زير يك كرسى زوار در 
رفته قديمى با لحافى چهل تكه، فنجانى لبريز از 
دمنوش برگ به ليمو در دست گرفت و داستان 
نجابت دختران شعيب، حياى مريم، دغدغه هاى 
مادر چشم انتظار موســى و شراره نياز زليخا را 
خواند و از خواســتگارى موســى، مناجات هاى 
دريايــى يونــس، ناز منجر به حبس يوســف و 
نگاه هاى بى جواب ابراهيم به هاجر و ســاره هم 

شنيد.

 فارس  «هميشه دختر» رمان منتشر شده انتشارات كتاب نيستان است كه قرار است صداى دخترانى 
را به گوش مخاطب برساند كه شايد بتوان گفت در ادبيات، كسى به اين صدا نه توجه دارد و نه آن را 
مى شنود. وقتى صفحات اول كتاب را خواندم، جا خوردم، ولى به مرور اوضاع بهتر و نتيجه هاى خوبى 
حاصل شد. موضوع زمانى جالب تر شد كه فهميدم نويسنده اين رمان يك روحانى است. او بخش زيادى 
از تجارب شخصى خود در رابطه با دختران مجرد را در كارش وارد كرده و براى همين در بخش هايى 
خواننده حس غريبه بودن با داســتان را نمى كند. البته نگارنده اين خطوط نمى تواند قضاوت دقيقى 
درباره اين كتاب داشته باشد زيرا از جنس زنان نيستم و شايد به جزئيات روحيات آن ها پى نبرم اما در 
مجموع شايد بايد گفت كه بايد «هميشه دختر» را خواند و بعد قضاوت كرد. (مرسوم است كه نخوانده 
قضاوت كنيم و نظر بدهيم). به بهانه اين رمان با او به گفت وگو نشستيم و مواردى را كه زمينه ايجاد 

سؤال شد، با او مطرح كرديم.

بازتاب

ادب و هنر: اولين نشست تخصصى مسئله فلسطين و 
رژيم   صهيونيستى در حوزه هنرى تهران با حضور تعدادى 
از ناشران، نويسندگان و كارشناسان حوزه فلسطين برگزار 

شد.
على محمد مؤدب، مديرعامل مؤسسه شهرستان  ادب، در 
اين نشست گفت: «به نظر من جبهه انقالب اسالمى در 
اين حوزه خوب كار كرده است. حتى در حوزه جهانى هم 
مى بينيم كه محتواهاى خوبى داريم؛ حاال اينكه چرا اين 
محتوا در مخاطب فارسى زبان آتشى را كه بايد ايجاد كند، 
نمى كند، موضوعى اســت كه ريشه در مشكالت داخلى 

ما دارد».
وى در ادامه با اشاره به موضوعات داخلى مردم گفت: «اين 
يك مشكل است كه جبهه ما و افرادى مثل ما كه منتسب 
به حزب اهللا هســتيم در برخى مواضع سكوت كرده ايم. 
اكنون مردم هر كدام به گونه اى با مشكلى مانند مسكن 

و تغيير قيمت دالر رو به رو  هســتند. صحبت اصلى شان 
اين هاست.

براى كسى كه در كشور ما با مشكل مسكن درگير است، 
هرچه از ماجراى فلسطين بگوييم، خيلى برايش اهميت 
ندارد كه در فلسطين چه اتفاقى افتاده است. جبهه انقالبى 
در اين مواجهه سكوت كرده اند و نشسته اند. اين جماعت 
بايد عليه اشرافى گرى مطالبه كنند. من فكر مى كنم بايد 
عليه ظلم ســاختارى كه در كشور اتفاق مى افتد حرف 
بزنيم. همين هاست كه نمى گذارد مردم به مشكالتى از 

اين دست توجه كنند».
مديرعامل مؤسسه شهرستان  ادب در نشست تخصصى 
مسئله فلسطين و رژيم   صهيونيستى با اشاره به ضرورت 
برخورد جبهه اى با مشكالت گفت: «اين در صورتى اتفاق 
مى افتد كه من به عنوان يك حزب اللهى در چينش محتوا 
و اخبار، ترتيبى اتخاذ كنم كه هم به مشــكالت داخلى 

توجه كنم و هم درباره ماجراى فلسطين بگويم. به نظر 
من همين جمع بايد براى مشــكالت انقالب به صورت 
ســاختارى و جبهه اى عمل كند؛ مثالً در فرصت بعدى 
بياييم و براى ديگر مشــكالت داخلى و دردهاى انقالب 
جلســه برگزار كنيم و آن ها را بررسى كنيم. مثالً بحث 
فساد ساختارى در حوزه مسكن و ازدواج و بحران جنسى 

نياز به جراحى دارد.
چه كســى تاكنون يقه دريده كه خيلى از خانواده هاى 
ايرانى با مشــكل مســكن مواجه اند. اگر مــا براى حل 
مســائل جهانى توانايى و ُعرضه داريم، بايد در مســائل 
داخلى مان هم خودى نشان دهيم. من احساس مى كنم 
اگر در برابر مسائل اين چنينى سكوت كنيم، نمى توانيم 
براى مســائل جهانى كارى كنيم. من كسى هستم كه 
در هميــن زمينه اثر دارم و براى غزه «ســفر بمباران» را 

نوشته ام».
على محمد مؤدب در بخش پايانى صحبت هاى خود گفت: 
«مردم ديگر نمى خواهند بشنوند؛ چون ما وارد حوزه اى 
نمى شــويم كه مردم با آن درگير هستند و مى خواهند 
درباره اش بشــنوند. مردم درگير اشتغال، ازدواج، مسكن 

و... هستند .
ما بايد در مشكالت داخلى به صورت جبهه اى وارد شويم. 
اگر وارد شديم و در كنار چند مسئله ملى و داخلى يك 
موضوع جهانى را مطرح كرديم، اين طور شــايد بشــود 

حرفى بزنيم و در جامعه اثر بگذاريم».

 على محمد مؤدب در نشست ناشران درباره مسئله فلسطين و رژيم صهيونيستى:
مهجوريت آرمان فلسطين ناشى از غفلت هنرمندان از مسائل داخلى هم هست
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عبور فروش »تنگه ابوقریب«  از 2/5 میلیارد تومان
ســینماپرس: فروش فیلم های 
ســینمایی تا ظهر روز جمعه نهم 
شهریور ماه، در حالی اعالم شد که 
همچنان نبض سینماها در دست 

فیلم های کمدی است.
کمــدی »هزارپا« بــه کارگردانی 
ابوالحسن داودی تاکنون به فروشی بیش از ۳۲ میلیارد تومان دست یافته 

است و صدرنشین جدول فروش فیلم هاست. 
»تنگه ابوقریب« بهرام توکلی هــم که از جمله آثار پربازیگر این روزهای 
سینماســت، توانسته فروش ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی را به ثبت 

برساند. فیلم »شعله ور« هم پس از دو هفته 5۰۰ میلیون تومانی شد.
 

نادر طالب زاده: 
آمریکا و شوروی طراحان اصلی جنگ تحمیلی بودند

تسنیم: اختتامیه سومین همایش 
تخصصی دشمن شناسی »دین زاو« 
با هدف مقابله با تهدیدات اعتقادی 
دشمنان و ضرورت آشنایی مقابله 
با آن ها، به همت فرهنگ ســرای 
اندیشــه و با مشــارکت اتحادیه 
انجمن های اسالمی دانش آموزان، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 

مقدس، حوزه هنری و خبرگزاری فارس برگزار شد. 
در این نشســت نــادر طالب زاده با اشــاره به حمایت هــای همه جانبه 
آمریکایی هــا از رژیم بعثی در جنگ تحمیلی گفت: در حقیقت آمریکا و 
شوروی به منظور در نطفه خفه کردن انقالب اسالمی صدام را تحریک به 

آغاز جنگ علیه ایران کردند.
وی با اشــاره به نقش تأثیرگذار رســانه در تحقق اهداف و سیاست های 
دولت ها، اظهار کرد: عمده انتقال تفکرات دولت ها از طریق رســانه ها به 
جامعه القا می شود. هیچ کشوری نمی تواند مدعی قدرتمند بودن باشد، اما 
نسبت به رسانه شناخت و آگاهی نداشته باشد؛ چرا که قدرت و رسانه به 

عبارتی مکمل یکدیگرند.
طالب زاده استفاده از سالح شیمیایی توسط رژیم بعثی در دوران هشت 
سال جنگ تحمیلی را نمونه ای از جنایات آمریکایی ها عنوان کرد و گفت: 
در زمان جنگ، صدام بــرای تحقق هدف اصلی آمریکا مبنی بر نابودی 
ایران، از هر آنچه که در اختیار داشــتند نهایت اســتفاده را کرد که انواع 

بمب ها و سالح های شیمیایی نمونه ای از آن هاست.
این کارشناس رسانه یادآور شد: افرادی که در جنگ تحمیلی مورد حمله 
شیمیایی رژیم بعثی قرار گرفته بودند برای درمان به اتریش انتقال داده 
شدند که طی تحقیق و بررسی های به عمل آمده مشخص شد که سالح ها 
و بمب شیمیایی که آن ها را به این وضعیت انداخته ساخت آلمان بوده که 

توسط آمریکا خریداری و به بعثی ها واگذار شده بود.
 

سه فیلم ایرانی نامزد آسیاپاسفیک شدند
مهر: سه فیلم ایرانی در بخش های 
بازیگر  بهترین  فیلمنامه،  بهترین 
مــرد، بهترین جلوه هــای ویژه و 
بهترین بازیگر نقش مکمل زن و 
جایزه اسپریتز سینمای مستقل، 
نامزد دریافت جایزه از جشــنواره 

آسیاپاسفیک شدند.
پنجاه و هشــتمین دوره جشــنواره آسیا پاســفیک از ۲۹ آگوست تا ۲ 

سپتامبر برابر با ۷ تا ۱۱ شهریور در تایوان برگزار می شود.
فیلم های ایرانی »برگ جان« نامزد دریافت بهترین فیلمنامه، »آپاندیس« 
نامزد دریافت بهترین بازیگر مرد، »ویالیی ها« نامزد دریافت جایزه بهترین 
جلوه های ویژه و بهترین بازیگر نقش مکمل زن و همچنین جایزه اسپریتز 

سینمای مستقل آسیاپاسفیک هستند.
رســول صدرعاملی در مقام داور و امیر اســفندیاری نیز برای حضور در 
نشست هیئت مدیره و برپایی کارگاه در این دوره از جشنواره آسیاپاسفیک 
در تایوان حضور دارند. جشــنواره فیلم آسیاپاسفیک هر سال در یکی از 
کشورهای عضو فدراسیون بین المللی اتحادیه تهیه کنندگان فیلم )فیاپف( 
برگزار می شــود. محل برپایی این جشــنواره هر ســال از سوی انجمن 

کارگردانان این فدراسیون تعیین می شود. 
این جشنواره از سال ۱۹5۴ آغاز به  کار کرده  است و به سینمای کشورهای 
آســیایی و جزایر اقیانوس آرام اختصاص دارد. منطقه آسیاپاسفیک ۷۱ 
کشور را شامل می شود و ۲۱ کشور عضو فیاپف هستند. چهل و هشتمین 
دوره جشــنواره در اکتبر ۲۰۰۳ )۱۳۸۲( در تاالر حافظیه شــیراز ایران 

برگزار شد.
 

ساخت »بهترین سال های زندگی ما« برای تلویزیون 
تصویربرداری سریال  تســنیم: 
»بهترین ســال های زندگی ما« به 
کارگردانی احمــد کاوری و تهیه 
در  تخشید  محمودرضا  کنندگی 
شــمال کشــور روزهای ابتدایی 
خود را آغاز کرده و در ۳۰ قسمت 
برای پخش از شبکه سوم سیما تولید می شود. این سریال به نویسندگی 
جابر قاسمعلی، یک درام تاریخی عاشقانه است و اقتباسی از رمان مطرح 

»مهاجران« هاوارد فاست محسوب می شود.
داســتان مجموعه در دهه ۳۰ روایت می شود و قصه ای پرفراز و نشیب را 
به تصویر می کشد که در ادامه به دهه حاضر نیز می رسد. تنوع جغرافیایی 
لوکیشن های این ســریال از جمله ویژگی های آن است و به دلیل بستر 

تاریخی داستان، مراحل تولید با تالش بی وقفه گروه پیش می رود.
بازیگران بسیاری از جمله بهنام تشــکر، هدایت هاشمی، برزو ارجمند، 
رحیم نوروزی، شهرام قائدی، علی سلیمانی، فرخ نعمتی و... در این سریال 

بازی دارند.
این بازیگران در فاز نخســت بازی دارند و در جریان ضبط دیگر مقاطع 
قصه چهره های شناخته شــده دیگری نیز به گروه خواهند پیوست. در 
خالصه داستان این سریال آمده: یارمحمد سیستانی برای فرار از گرسنگی 
و خشکسالی به شمال کشور می رود تا شغل ماهیگیری را پیشه کند. او 
که نمی داند ماهیگیرِی آن منطقه در سلطه گردنکشی به نام تراب است، 

به دریا می زند و مقابل تراب می ایستد. 
وارش بیوه جواد که سالها تراب در خیال ازدواج با اوست، با دیدن دالوری 
یارمحمد دل به او می بندد و به تراب جواب رد می دهد. تراب نقشــه ای 
می چیند تا یارمحمد را از سر راه بردارد، اما اتفاقی که هیچ کس انتظارش 

را نمی کشد از راه رسیده و سرنوشت آدم ها را به هم پیوند می زند.

 برنده، محبت خواهر و برادر 

از دوســت  »بچه هــای آســمان« دارای دوتــا 
داشتنی ترین قهرمان های کودک سینمای ایران 
است. قهرمانانی که نه چندان جسورند و نه خیلی 
زیاده خواه! زنجیر محبتی که بین خواهر و برادر 
داستان اســت پیش برنده داستانی عاطفی است 
که از تالش دو کــودک در مبارزه با فقر خانواده 
می گوید. »بچه های آسمان« به کارگردانی مجید 
مجیــدی محصول ۱۳۷5 اســت. این فیلم مورد 
تحســین منتقدان و مخاطبان به طور مشترک 
قرار گرفت و موجب جهانی شدن مجید مجیدی 
شــد. بچه های آسمان اولین فیلم ایرانی است که 
به عنوان پنج نامزد نهایی جایزه اســکار بهترین 
فیلم خارجی زبان در سال ۱۹۹۸ انتخاب شده بود 
و همچنین چهار جایزه از جمله جایزه فیپرشــی 
جشنواره بین المللی فیلم مونترال را به دست آورد. 
بســیاری از منتقدان ایرانی و خارجی این فیلم را 

جزو ۱۰ اثر برگزیده سینمای ایران می دانند. 

 کیومرث پوراحمد وقتی مجید بود

»شــرم« فیلمی بــه کارگردانی و نویســندگی 
کیومرث پوراحمد ســاخته ســال ۱۳۷۰ است. 
مخاطبان ســینما پیش از این مجید را به لطف 
مجموعه تلویزیونی آن می شناختند. در این فیلم 
مجید یک فیلم هشت میلي متري مي سازد که 
صحنه هایي از آن تاریک است. مجید براي تکرار 
آن صحنه هــا به نگاتیو با حساســیت زیاد و در 
نتیجه مقداري پول نیــاز دارد. او با کار عملگي 
پولي مهیا مي کند، اما قبل از خرید نگاتیو یکي 
از آشــنایان او بــه نام آقاي کیــوان کاري به او 
مي سپارد، که مجید در رو دربایستي پولش را از 
دست مي دهد. مجید براي باز پس گرفتن پولش 
از آقاي کیوان با شــرم و حیا به هر دري مي زند، 
اما بازي ذهني او راه به جایي نمي برد. پایان این 

بازي قرینه اول آن است.

 موش هایی که پرفروش شدند

»شهر موش ها« فیلم سینمایی عروسکی تولیدی 
سال ۱۳۶۴ به کارگردانی سینمایی محمدعلی 
طالبــی و کارگردانی عروســکی مرضیه برومند 
اســت. البته مخاطب پیش از این با موش های 
این شــهر از طریــق برنامه تلویزیونی مدرســه 
موش ها آشنا شده اســت. برنامه ای که در اوایل 
دهه ۶۰ ساخته شــده و تنها قرار بود بچه ها را 
به مدرسه رفتن تشویق کند؛ اما در زمانی کوتاه 
به چنان محبوبیتی رســید که ســازندگان آن 
تصمیم گرفتند، یک اثر ســینمایی با شــرکت 
برنامه بسازند.  این  شــخصیت های عروســکی 
تصمیمی که منجر به ســاخت یکی از فیلم های 
پرفروش دهه ۶۰ شــد و رفته  رفته به بخشی از 

نوستالژی بچه های دهه ۶۰ تبدیل شد.

 مشقت مشق شب از زبان بچه ها

به جز »خانه دوست کجاســت« فیلم دیگری از 
عباس کیارستمی کارگردان فقید ایرانی در این 
فهرســت ۲۰ تایی موجود اســت. »مشق شب« 
فیلمی است که عباس کیارستمی در سال ۱۳۶۷ 
ســاخته اســت. این فیلم تحقیقی است مصور 
درباره تکالیف شــب بچه ها! فیلــم از زبان خود 
بچه ها به طرح این موضوع می پردازد. بی اطالعی 
آن ها از روش های جدید تدریس و سیاست های 
آموزشــی در مدارس، مهم ترین مسائل در این 

زمینه هستند که در فیلم مطرح می شوند.

 دویدن برای رسیدن به خود

امیرو شاید یکی از تنهاترین نوجوان های سینمای 
ایران اســت. نوجوان تنهایی که رؤیایش، سفر به 

آن سوی خلیج فارس است. او بطری های خالی، 
قوطی و چیزهایی از این دست را از میان زباله ها 
جمع می کند و می فروشد و با واکس زدن کفش 
خارجیان مقیم آبادان، زندگی می گذراند. تالش 
امیرو برای رسیدن به هدفش او را به خودشناسی 
می رساند و او در حین تالش برای ادامه زندگی به 
مدرسه شبانه می رود و مسیر رشد را طی می کند. 
امیر نادری » دونده« را در ســال ۱۳۶۳ ســاخت 
و فیلمش جزو اولین فیلم هایی شــد که پس از 
انقالب توجه جهان را به سینمای ایران جلب کرد.

 من ترانه شگفتی می سازم

بدون شــک »من ترانه ۱5 ســال دارم« یکی از 
معروف ترین های این فهرســت است. فیلمی از 
رســول صدرعاملی که ترانه علی دوســتی را به 
ســینمای ایران معرفی کرد. این فیلم که سال 
۱۳۸۰ ساخته شد آنچنان مورد توجه منتقدان 
قرار گرفــت که برنده ســیمرغ بلورین بهترین 
کارگردانی )رســول صــدر عاملــی( و بهترین 
فیلمنامه )کامبوزیا پرتوی( و بهترین بازیگر نقش 
اول زن )ترانه علیدوستی( از بیستمین جشنواره 
فیلم فجر شد. رسول صدرعاملی برای این فیلم 
جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره فیلم لوکارنو 
را هم دریافت کرد، اما آنچه بیش از ترانه و سایر 
عوامل فیلم به مذاق مخاطب خوش آمد، موضوع 
جســورانه فیلم بود که به مادر شدن ناخواسته 
یک دختر نوجوان پرداختــه بود. دختری که با 
وجود نداشــتن مادر و پدری که در زندان است 
همه تالشش را برای نگه داشتن فرزندش و اعاده 

حیثیت از خود و بچه اش انجام می دهد. 

 پینوکیوهایی که زنده شدند

کاله  قرمزی و پسرخاله شخصیت های عروسکی 
بودند که مانند عروســک های مدرسه موش ها 
در یک برنامــه تلویزیونی جان گرفته بودند، اما 
پینوکیوهایی بودند که به قدرت ســازندگانش 
ایرج طهماســب و حمید جبلی بسیار زنده تر از 
بچه موش ها از کاردرآمده و به آســانی به قلب 
مخاطــب ایرانی وارد شــدند، ورودی که از پس 
گذر ۲۰ ســال همچنان گرم و زنده ادامه دارد. 
ایرج طهماسب فیلم »کاله قرمزی و پسرخاله « 
را در ســال ۱۳۷۳ ساخت. آمار دقیقی از فروش 
فیلم های دهه ۱۳۷۰ در دست نیست، اما بنا بر 
آمار ناقص موجود، فیلم سینمایی کاله  قرمزی و 
پسرخاله با جذب حدود ۳ میلیون و نیم مخاطب 
به ســینما با میانگین قیمت بلیت 5۰ تومانی، 

پربیننده ترین فیلم تاریخ سینمای ایران است. 

 کودک نابینایی که جهانی شد

هــر چند نام مجیــد مجیدی تنها دوبــار در این 
فهرست آمده اســت، اما دو اثر او در این فهرست 
جزو ماندگارترین آثار ســینمای کودک و نوجوان 
هستند. »رنگ خدا« چهارمین ساخته بلند مجید 
مجیدی اســت و به زندگی کودکــی نابینا به نام 
محمــد رمضانــی می پردازد، مخاطــب در خالل 
آشــنایی با محمد بــه راز پــدر او و ناتوانی اش از 
نگهداری کودک نابینایش پی می برد. این اثر مجید 
مجیدی هم مورد توجه سینمای جهان قرار گرفت.

 جنگ با دنیا برای یک ماهی کوچک 

دخترک مصمم فیلم »بادکنک سفید« از آن دسته 
قهرمان های سینمای ایران است که پشت چهره 

آرام و کودکانه اش روحیه ای تالشگر و سمج دارد. 
یک  ساعت  و  نیم به تحویل سال باقی مانده  است. 
راضیه، برای خرید ماهی ســفره  هفت ســین از 
مادرش یک پانصد تومانی می گیرد، اما اسکناس 
را گم می کند. راضیه در تالش برای پیدا کردن 
اســکناس، با آدم های مختلف و اتفاقات جالبی 
روبه  رو می شــود. چیزی به پایان ســال نمانده 
که راضیه با کمک بــرادر و چوب یک  باد کنک  
فروش غریب، اســکناس را به  دســت می آورند. 
راضیــه ماهی را می خرد و به خانــه می رود. ما 
می مانیم و تصویر بادکنک فروش غریب که شاید 
در فیلم دیگر داســتانش بازگو شــود. »بادکنک 
سفید« فیلمی محصول سال ۱۳۷۳ گروه کودک 
شبکه دوم ســیما به کارگردانی جعفر پناهی و 

نویسندگی عباس کیارستمی است.

 داستان یک پیوند دوباره

»خواهران غریب« فیلمی اســت که در بین آثار 
این فهرســت به جهت مفرح بودن و استفاده از 
عنصر موسیقی متفاوت است. اکثر قهرمان های 
کوچک این فهرست در حال جنگیدن با دنیای 
تیره بیرون هستند، اما خواهران غریب فیلم پور 
احمــد درگیر جنگی خانوادگی شــده اند که به 
جدایی آن ها از هم انجامیده اســت، جدایی که 
با تالش آن ها و مادربزرگشان قرار است به پیوند 
دوبــاره خانواده بینجامــد. پوراحمد این فیلم را 
در ســال ۱۳۷۴ بر اساس رمان خواهران غریب 

»اریش کستنر« ساخت. 

 سفر تا خانه دوست 

»خانه دوست کجاست؟« را بیشتر از آنکه با تکه 
درخت تنهای روی تپه به یاد بیاوریم، با سیمای 
معصوم پسربچه ای به خاطر می آوریم که به خاطر 
رساندن امانتی به یک دوست سفری کوتاه را آغاز 
می کند. سفری دشوار در فرصتی کم که برایش 
دردسرهای بسیاری را به همراه می  آورد. سادگی 
پســربچه و همتش در این راه به همراه تصاویر 
بکر فیلم سبب در یاد ماندن این اثر کیارستمی 
می شــود. »عباس کیارستمی« این اثر را در سال 
۱۳۶5 ساخته است.این فیلم پاره اول از سه گانه 
کوکر اســت؛ دو فیلم دیگر زیر درختان زیتون و 
زندگی و دیگر هیچ هستند که پس از این فیلم 
ساخته شدند. خانه دوست کجاست در فهرست 
5۰ فیلمی که باید قبل از ۱۴ سالگی دید از دید 
بنیاد فیلم بریتانیا قرار دارد. خانه دوست کجاست 
پلنگ برنزی جشــنواره فیلم لوکارنو را در سال 

۱۹۸۹ به دست آورد.

 قهرمان نوجوان در تقابل با دنیای بیرون

»خانه در انتظــار« فیلمی به کارگردانی منوچهر 
عســگری نسب و نویســندگی کامبوزیا پرتوی 
ساخته ســال ۱۳۶۶ اســت. این فیلم روایتگر 
داســتان کودکی دیگری است که طعم جنگ را 

چشیده است. 
این بار هم با قهرمان نوجوانی مواجه هستیم که 
قرار است با دنیای بیرون مبارزه کرده و سربلند 
بیرون بیاید. مادر و پســری که به خاطر بمباران 
و محاصــره سوســنگرد از این شــهر مهاجرت 
کرده اند و در اقامتگاه جنگ زدگان زنجان زندگی 
می کننــد،  پدر خانواده را که در گرما گرم جنگ 
به اتفاق عبدو همسایه شان به آبادان رفته است، 
گم کرده اند و هیچ گونه خبری از او ندارند. مادر 
با داشــتن بچه مریض هر زمان ردپایی از عبدو 
به دســت می آورد، به جســت و جوی او به راه 
می افتد تا شــاید از این طریــق بتواند خبری از 
شوهرش به دست آورد. »عبدو« قهرمان فیلم در 
شرایط جنگ زدگی و آوارگی قصد یافتن اعضای 
خانــواده اش را دارد، اما متأســفانه با بی رحمی 
 اجتماع با سرقت دروغ و مشکالت دیگری درگیر 

می شود.

 باشو غریبه ای که آشنا می شود

»باشو غریبه کوچک« هم روایت سفر یک کودک 
اســت. منتهی کودک این فیلم به خاطر جنگ 
ناچار است فاصله طوالنی جنوب تا شمال را طی 
کند. شــمالی که هم در ظاهر و هم در گویش و 
فرهنگ بسیار با جایی که او از آن آمده متفاوت 
اســت. تفاوتی که به گفته کارگــردان اثر بهانه 
اصلی ســاخت فیلم باشــو غریبه کوچک شده 
است. باشــو غریبه کوچک بر خالف نامش پس 
از جدال ها و کشــمکش هایی که با زن روستایی 
کــه به او پناه داده و شــوهر زن تجربه می کند، 
به عنوان عضــوی از این خانواده جدید پذیرفته 
شــده و خانواده در پایان به همراه هم به جنگ 
موجودات موذی می روند. بهرام بیضایی این اثر 

را در سال ۱۳۶۴ ساخته است.

 ترانه این بار با کفش های کتانی 

»دختــری با کفش های کتانی« محصول ســال 
۱۳۷۷ فیلمی به کارگردانی رســول صدرعاملی 
است که با الهام از ماجرای شاهرخ و سمیه ساخته 
شد. نوجوانانی که درگیر ماجرای عاطفی شده و 
دست به خودکشی زدند. این فیلم در تاریخ ۱۴ 
مهــر ۱۳۷۸ به نمایش درآمد و به فروش باالیی 
رسید. فروش این فیلم در سینماهای تهران ۱۹5 
میلیون تومان بود. رسول صدرعاملی در این فیلم 
به ســراغ مسائلی رفت که پیش از این در کمتر 
فیلمی در آن صحبت شده بود. قهرمان این فیلم 
دختری است که به خاطر رسیدن به عشقش از 
خانه فرار کرده و در خیابان های تهران تنها مانده 
است، در پایان او ســرخورده به آغوش خانواده 
باز می گردد، هرچند که تجربه های تلخی مانند 

رفتن به پزشکی قانونی پیش رویش است. 

 قهرمان کوچک با همتی بزرگ 

ســینمای ایران در دوره ای صاحب قهرمان های 
کوچک دوســت داشــتنی شــد. قهرمان های 
معصومی کــه در تقابل با دنیــای آدم بزرگ ها 
ســازنده ماجراهــای دلنشــینی شــده بودند. 
»چکمه« ســاخته محمد علی طالبی روایت گر 
یکی از همین قهرمان های معصوم اســت که در 
سال۱۳۷۱ براساس داستانی از هوشنگ مرادي 
کرماني، ساخته شد. سمانه با مادرش در یکی از 
محالت جنوب تهران زندگی می کند. او روزها به 
اجبار به محل کار مادرش به یک تولیدی می رود. 
شیطنت های ســمانه موجب دلخوری مسئول 
کارگاه است و مادر ناچار او را چند روزی در خانه 
تنها می گذارد و برای مشغول نگه داشتن سمانه 
یک جفت چکمه  قرمز می خرد. در اتوبوس یکی 
از چکمه های سمانه گم می شود. مادر لنگه  دیگر 
چکمه را دور می اندازد. پسرک همسایه که یک 
پای خود را از دســت داده است، به دنبال یافتن 

لنگه گم شده می رود.

 گلنار قهرمانی با داستان کودکانه 

کامبوزیا پرتوی یکی از نام های آشنا در سینمای 
کودک و نوجوان ایران اســت. او فیلم »گلنار« را 
در سال ۱۳۶۷ تولید کرد. این اثر جزو نخستین 
کارهایی اســت که به تعریف داستانی کودکانه 
برای کودکان پرداخته است. گلنار با پدربزرگ و 
مادربزرگش زندگی می کند. روزی به کنار چشمه 
می رود تا آب بیاورد. باد دســتمال آبی او را، که 
یادگار مادرش است، با خود می برد. گلنار در پی 

دستمال به جنگل می رود و راه را گم می کند و 
گرفتار خاله خرســه می شود. خرس ها او را برای 
انجام کارهای روزانه و پختن کلوچه پیش خود 
نگه می دارند. پدربــزرگ و مادربزرگ به کمک 
اهالی به دنبال گلنار می گردند، اما او را نمی یابند. 
خاله قورباغه خود را به گلنار می رســاند و با هم 
نقشه ای برای فرار می کشند. دردسرهای گلنار به 
همراه او پیش برنده داســتان هستند، این فیلم 
در زمان خودش مورد توجه مخاطبان کودک و 

بزرگسال قرار گرفت.

 عروسکی که شبیه ما نبود

»دزد عروسک ها« را مخاطبان کودک با عروسک 
زشت و عجیب و غریبش به خاطر دارند. عروسکی 
که پشت بازی جذاب اکبر عبدی و آزیتا حاجیان 
پنهان شــد و مورد توجه کودکان آن زمان قرار 
گرفت. این فیلم را محمد رضا هنرمند در ســال 
۱۳۶۸ بــه همراه اکبر عبــدی، آزیتا حاجیان و 
مهراوه شــریفی نیا ساخت. مادر لیال و بهرام قرار 
است با گرفتن وام مسکن و خریداری یک خانه 
بچه هایش را از دردســرهای صاحب خانه شان، 
خورخور، نجات دهد، اما عجوزه که بیرون از شهر 
زندگــی می کند و نمی خواهد آن ها روی آرامش 
به خود ببیننــد. در پایان با تالش بچه های یک 
شهر از شــر عجوزه خالص می شود. فضا سازی 
این اثر، دکور و شخصیت سازی های این فیلم در 
آن زمان مورد توجه قرار گرفت، اما برخالف سایر 
فیلم های این فهرست چندان به محیط زندگی 
بچه های ایرانی شبیه نبود و بیشتر گویی داستان 

در یک ناکجا آباد شکل گرفته بود. 

 نان، شعر و مجید 

درست است که داســتان های هوشنگ مرادی 
کرمانی مــورد توجه کارگردانان بســیاری قرار 
گرفته و دســت مایه چند اثر سینمایی معروف 
اســت، اما بدون شــک کیومرث پوراحمد یگانه 
کارگردانــی اســت که بیشــترین بهــره را از 
داســتان های مرادی کرمانی برده است. »نان و 
شعر« فیلمی به کارگردانی و نویسندگی کیومرث 
پوراحمد محصول ســال ۱۳۷۲ است. در این اثر 
با ماجرای شاعر شدن مجید و دردسرهایش در 
این راه و تقابلش با پول آشــنا می شــویم. البته 
آثار سینمایی که او براساس داستان های مجید 
ســاخت به اندازه مجموعــه تلویزیونی آن مورد 
توجه مخاطب قرار نگرفت، اما از سوی منتقدان 
تحســین شــد و همچنان به عنوان آثاری قابل 

توجه معرفی می شوند. 

 مأموریت غیرممکن گربه آوازه خوان

کامبوزیا پرتوی در فیلــم »گربه آوازه خوان« به 
دنبال تکرار داستان کودکانه و موزیکال دیگری 
بود. داســتانی که این بار به جای فضای روستا 
در شهر شکل می گرفت و قهرمانانش گربه های 
ولگرد محــل بودند کــه به کمــک چند بچه 
پرورشگاهی می رفتند تا آن ها را از چنگال پدری 
دروغی نجات بدهند. ترانه این فیلم همچنان در 
یاد مخاطبان مانده اســت و موجب شده اند که 
برای مخاطب امروز هم جذاب باشند. گربه آوازه 
خوان در ساخته ســال ۱۳۶۹ ساخته شد و در 
۳ مرداد ۱۳۷۰ در ســینماهای ایران اکران شد 

و اولین فیلم پگاه آهنگرانی محسوب می شود. 

 داستان اخالقیاتی که در خطر است

سال  های زیادی از ساخت فیلم نیاز گذشته است 
با این همه اگر بخواهیم به یکی از آثار ارزشمند 
سینمای داوود نژاد اشاره کنیم، حتماً نام »نیاز« 
در میــان خواهد بــود. این اثر به نویســندگی 
علی اکبــر قاضی نظام و علی رضا داوودنژاد و علی 
واجدسمیعی و علی رضا داوودنژاد ساخته شد در 
ماندگار کردن اثر بی تأثیر نبود. در این داســتان 
هم با نوجوانی همراه هستیم که پس از مرگ پدر 
می خواهد روی پای خود بایستد و نان آور خانه 
باشد. نیاز که در سال ۱۳۷۰ ساخته شده است، 
روایتگر اخالقیات و عواطفی است که زیر بار فشار 

اقتصادی و نیاز ممکن است از دست بروند. 

سیما و سینما

نگاهی به 20 اثر برگزیده سینمای کودک و نوجوان در 40 سالگی انقالب

بچه هایی به رنگ آسمان
 سیما و ســینما/ فاطمه عامل نیک   ســی و یکمین جشنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان ۸ الی ۱4 شــهریور ۹۷ در 

شهر اصفهان برگزار می شود. 
در نظرسنجی سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و 
نوجوانان که به همت انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران با 
شرکت ۱20 منتقد برگزار می شود، به بهانه آغاز دهه چهارم سینمای 
کودک و نوجوان بعــد از انقالب، 200 فیلم کودک و نوجوان تولید و 

اکران شده در پس از انقالب، به رأی گذاشته شده اند.
20 فیلم سینمای کودک و نوجوان در نظر سنجی انجمن منتقدان 
که به بهانه سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و 

نوجوانان برگزار می شود، تاکنون در صدر انتخاب ها قرار گرفته اند.
این 20 فیلم از میان 200 اثر در بررسی اولیه آرا، نسبت به بقیه فیلم ها 
در بخش های مختلف پیشتاز هستند که اسامی آن ها بدون قید ترتیب 
به شرح زیر اعالم شده اســت. در بین این آثار که بیشترشان برای 
مخاطبان قدیمی سینما خاطره انگیز است، آثار سینمایی مطرحی 

دیده می شود که روزگاری موجب اعتبار سینمای ایران بوده است. 
این خود نشانگر این است که ســینمای کودک و نوجوان برخالف 
شرایط فعلی اش زمانی حال و روز بهتری داشته و بسیاری از بزرگان 
سینمای ایران در این ژانر مشغول به تولید اثر بوده اند. با هم نگاهی 

به این 20 اثر می اندازیم. 



 ايســتگاه/ مجيد تربت زاده
شــهرت و ميزان حضــورش در 
علمــى،  مختلــف  عرصه هــاى 
اجتماعى و سياســى مثل امــروز نبود. يكصد 
و ده يا بيست ســال پيش «مال محمد كاظم 
آخونــد خراســانى»، هم مجتهــد اول و آخر 
شيعيان به شــمار مى رفت كه آوازه علمى اش 
به «نجف» و حوزه علميه محدود نمى شــد و 
شــاگردانى از نقاط دور و نزديك جهان براى 
رســيدن به جلســات درسش، ســر و دست 
مى شكستند و هم در جريان تحوالت پُرشتاب 
سياسى و اجتماعى آن روزگار، گوش و چشم 
شيعيان، دوخته شده بود به نامه ها و فتواهايى 
كــه از جانب او مى رســيد. امــروز اما از همه 
آن شــهرت و نفوذ انگار تنهــا نامى مانده كه 
روى تابلو خيابان ها و اماكن مختلف به چشم 
مى خورد و البته شــهرتى مجازى كه از 10 يا 
15 سال پيش به اين طرف در فضاى مجازى 
برايش ســاخته اند! در دنيــاى رواج ادعاهاى 
بى سند و مدرك و براى تاريخ و تاريخ نويسان 
فضاى مجازى، آخوند خراسانى مجتهدى است 
كه همه بزرگى و عظمتش به خاطر مخالفت با 
تشكيل حكومت اسالمى و مسئله واليت فقيه 
است و به جز اين ها انگار هنرى ندارد و كارى 

نكرده است!

 مرگ مشكوك
با سال و ماه قمرى اگر حساب كنيد، اين روزها 
مصادف بــا يكصد و دهمين ســالگرد رحلت 
مشكوك «مال محمد كاظم آخوند خراسانى» 
است. مشكوك از اين نظر كه مجتهد 74 ساله 
ايرانــى پس از مدت ها تــالش براى پا گرفتن 
و پيروزى مشــروطه خواهى، وقتى همزمان با 
تهديدهاى روســيه و موش دوانى انگليسى ها، 
تصميم مى گيرد از نجف راهى ايران شــود و 
از نزديك رهبرى نهضت را در دســت بگيرد، 
بدون ســابقه بيمارى، آخرين شب حضور در 
نجــف را به صبح نمى رســاند و روز بعد، خبر 
رحلتش به گوش آن هايى كه بار سفر را بسته 
و قرار اســت با او راهى ايران شوند، مى رسد! 
آيت اهللا «نصراهللا شــاه آبادى» در اين باره و از 
قول پدرش گفته اســت: «مرحوم آقاى آخوند 
تصميم گرفته بودند راجع به قضيه مشروطه از 
نجف به طرف تهران حركت كنند. در آن شبى 
كه تصميم بر حركــت بود در منزل معظم له 
بودم و قرار شــد صبح آن، تجهيز جهاز گشته 
به ســمت ايران حركت نمايند. تا آخر شــب 
خدمتشــان بودم و در ايشــان هيچ عارضه اى 
مشــهود نبود. صبح بعد از نمــاز هنگامى كه 
از حرم بيرون آمدم شنيدم كه مرحوم آخوند 
به رحمــت خدا رفته انــد... لــذا مرحوم پدر 
اعتقادشــان بر اين بود كه آخوند را مســموم 
كرده و يا به شــهادت رسانده اند». همان زمان 
هم ميــان خواص و عوام، حــرف و حديث ها 

در باره اينكه عوامل و جاسوســان روســيه و 
انگليس، نگذاشــتند پاى آخوند خراسانى به 
ايران برسد باال گرفت. پاى مجتهدى كه از روز 
نخست، تمام قد، پاى نهضت مشروطه ايستاده 
و خــون دل ها خورده بود به ايران نرســيد تا 
ســرانجام مشروطه و مشروطه خواهى آنچنان 

بشود و به راهى بيفتد كه مى دانيد!

 فرزند تاجر ابريشم
«محمــد كاظم» آخرين پســر «مال حســين 
هراتى» بود كه ســال 1218 خورشــيدى در 
مشــهد به دنيا آمد. پدرش هم روحانى بود و 
هم تاجر ابريشم كه براى تجارت يكسره ميان 
هرات و مشهد در رفت و آمد بود. پسر آخر كه 
كمى بزرگ تر شــد، مالحسين ترجيح داد در 
مشهد ماندگار شــود. «محمد كاظم» در 12 
ســالگى به حوزه علميه مشــهد وارد شد و پا 
به راهى گذاشــت كه سال ها بعد به مرجعيت 
ختم شد. 18 ساله بود كه ازدواج كرد و در 22 
سالگى هم تصميم گرفت براى ادامه تحصيل 
به عراق بــرود. سرپرســتى زن و فرزند را به 
پدر ســپرد و با كاروان زائــران عتبات عاليات 
راهى عراق شــد. كاروان به سبزوار كه رسيد 
و براى استراحت بار انداخت، «محمد كاظم» 
به ياد «مال هادى ســبزوارى» افتاد كه آوازه 
علــم و دانش اش آن روزها همــه جا پيچيده 
بود. انــگار عراق و حوزه نجف را فراموش كرد 
و بيشتر از ســه ماه در سبزوار ماندگار شد تا 
در قدم اول هجرت علمى اش، شــاگردى مال 
هادى ســبزوارى را كرده باشد. پس از آن هم 
به تهــران رفت و 13 ماه پــاى درس عالمان 
آن روزگار حوزه علميه تهران نشســت. بعد از 
تهران هم نوبت به نجف و «مال محمد كاظم» 

شدن رسيد.

 بيشتر از اين نمى رسد
براى اينكه فكر نكنيد از جمله بچه پولدارهايى 
بود كه به كمك ثروت و اندوخته پدرى، بى غم 
و غصه و بدون هيچ دغدغه اى، شــاگرد «شيخ 
انصارى» و «ميرزاى شيرازى» شده و پله هاى 
ترقــى را تــا اجتهاد و مرجعيــت، دو تا يكى 
طى كرده بود، مجبوريم زندگينامه و ســبك 
زندگى اش را بيشتر زير و رو كنيم: «... همراه 
ســه فرزند كه همگى آن ها متأهل بودند، در 
يك خانه زندگى مى كرد... يعنى چهار خانواده، 
چهار اتاق داشــتند... وقتى يكى از پســرها از 
تنگى جا به او شكايت كرد، پدر گفت: اگر قرار 
باشد كه خانه هاى اين شــهر را به نيازمندان 
بدهنــد، به ما بيــش از اين نمى رســد... 40 
سال اســت نه گوشــت خورده ام و نه آرزوى 
خوردن گوشــت داشــتم، تنها خــوراك من، 
فكر بود و به اين زندگــى راضى و قانع بودم، 
هيچ گاه نشــد سخنى بگويم كه گمان كنند از 
زندگى خود ناراضى هســتم... 30 سال تمام، 

تنها خورشــت من، داغــى و گرمى نان بود».

 حق با آخوند بود
به جاى رديف كردن فهرست شاگردانى كه هر 
كدام براى خودشــان عالم، مجتهد و مرجعى 
سرشناس هســتند و يا گفتن از تأليفاتش، از 
جملــه «كفايه االصول» كه در ســطوح عالى 
حوزه هاى علميه تدريس مى شــود و به جاى 
شــمردن ســال هايى كه پاى درس اســتادن 
بنام نشســت، به حكايت زير بسنده مى كنيم: 
«مدتي بود كه در كنار تحصيل و شــركت در 
درس ميرزاي شيرازي به تدريس هم مشغول 
بود... روزى به ســامرا رفــت و پس از زيارت، 
در درس اســتاد پيشين خود شــركت كرد. 
آخوند اشكالي به نظريه ميرزاي شيرازي وارد 
ساخت... استاد پاســخ گفت. آخوند اشكال را 
با بياني ديگر تكرار كرد و اســتاد دوباره پاسخ 
داد.... پرســش و پاسخ ادامه يافت تا سرانجام 
آخوند به احترام استاد لب فرو بست... روز بعد 
ميرزاي شــيرازي پيش از آغاز درس گفت: در 

بحث ديروز، حق با آخوند بود...».

 نامه به دادگاه الهه
آخوند خراســانى، تنها به پشتكارعلمى، قناعت 
و ساده زيســتى و جايگاه باالى علمى، مشهور 
نيســت. انديشه هاى اقتصادى و اجتماعى او نيز 
در زمــان خودش قابل توجه اســت، درباره اش 
نوشــته اند: «از نظر پرداختن به انديشــه هاى 
نوين و افكار جديد، دانشمندى پيشرو در ميان 
روحانيون به شــمار مى رود... او تأكيد داشت كه 
براى جبران عقب ماندگى كشورهاى اسالمى بايد 
علوم نوين و فنون جديــد رواج يابد و نهادهاى 
الزم تمدنى ايجاد شــود... شــيوه هاى آموزش 
كودكان را بايد در مكاتب و مدارس اصالح كرد 
و انواع مورد نياز زبان خارجه را به آن ها آموزش 
داد... در زمينــه اقتصــاد نيــز برتقويت اقتصاد 
داخلى اهميت مى داد... معتقد بود بايد در قبال 
مراودات متقابل سياسى اجتماعى بين كشورهاى 
مختلف روابط دوستانه برقرار شود... او براى دفع 
مشــكالت ايران بــا امپراتــور روس نامه نگارى 
داشته و حتى زمانى براى دفاع از حق مظلومان 
استبداد زده ايران شكايتى به دادگاه الهه هلند 
ارســال مى فرســتد... در بحث اتحاد مسلمانان 
و تقريب مذاهــب برخى ها او را حتــى برتر از 
سيد جمال الدين اسدآبادى مى دانند... آخوند با 
وجود همه مشغله هاى ناشى از مرجعيت دينى 
و علمى از ارتباط با مشــاهير علمى و سياســى 
زمان غافل نيست و نامه نگارى هاى متعددش با 
شيخ االسالم امپراتورى عثمانى، اوژن اوبن سفير 
فرانسه در ايران، امپراتور روسيه، جرجى زيدان، 

ادوارد براون و... بسيار قابل توجه است».

 باور مى كنيد؟
حاال و با وجود پيشينه اى كه از او مى دانيم، آيا 

مى شود ادعاى مخالفت او با تشكيل حكومت 
اسالمى و واليت فقيه را با آن شدت و ِحّدتى كه 
«اكبر ثبوت» در كتاب چاپ نشده اما منتشر 
شده اش در فضاى مجازى مطرح مى كند، باور 
كرد؟ «ثبوت» كه از بستگان آقا بزرگ تهرانى، 
شــاگرد آخوند خراســانى اســت، در كتابى 
مفصل با نام «ديدگاه هاى آخوند خراســانى و 
شاگردانش» مدعى شد كه وى در ديدارهايى 
كه با آقابزرگ تهرانى داشته، نظراتى از آخوند 
خراسانى و نگرانى هايى را در ارتباط با واليت 
فقيه و حاكميت فقيهان بر جامعه، از او نوشته 
و ثبــت كرده اســت. اين نظــرات برگرفته از 
نامه آخوند خراســانى به ميرزاى نائينى است. 
حجت االســالم دكتر حســين ناصرى مقدم، 
عضو هيئت علمى دانشــگاه فردوســى مشهد 
مى نويســد: «... اين نامــه در كتاب هايى كه 
تاريخ مشــروطيت و مكتوبات آن را منتشــر 
كرده  اند، وجود ندارد و خيلى بعيد اســت كه 
وقايــع نگاران دوره مشــروطه و پس از آن، با 
همه دقت و توجهى كه به نگاشتن داشته  اند، 
از ايــن موضوع بســادگى بگذرنــد... وانگهى 
معلوم نيســت چرا خود آقا بزرگ تهرانى آن 
را در جايى ثبت نكرده اســت؟ از اين مهم تر، 
ادبيات اين نوشــتار اســت كه به هيچ وجه با 
ادبيات عصر آخوند و نيز نثر خود ايشــان در 
نوشــته  هاى ديگر، هماهنگى نــدارد...». البته 
بدون گفتن يك كارشــناس، شــما هم وقتى 
متــن « اكبــر ثبــوت» را مى خوانيد حيرت 
مى كنيد كه چطور 110 ســال پيش، آخوند 
خراســانى واژه هايى چون « تشيع سياسى» و 
اصطالحاتى را به كار مى گيرد كه در سال هاى 

اخير در ادبيات سياسى جامعه ساخته و به كار 
گرفته شده اســت؟ آيا اين ها ادبيات «آخوند 
خراسانى» اســت يا «اكبر ثبوت» كه در قرن 
21 دارد انتقادهايــش را از واليــت فقيــه و 
تشكيل حكومت اسالمى، از زبان مرجع تقليد 

صد سال پيش بيان مى كند؟

 تمام ايران از دست رفت
نامه «آخوند خراســانى» به محمدعلى شــاه 
قاجار را بخوانيد، هم با لحن و ادبيات او آشــنا 
شويد و هم خودتان قضاوت كنيد، مرجعى كه 
خيلى جدى و محكم وارد ماجراى مشــروطه 
خواهى شده و در صحنه همه مسائل سياسى 
و اجتماعى روز حاضر است، آيا امكان دارد به 
ادعاى «ثبوت» از بيخ و بن، مخالف تشــكيل 
حكومت اسالمى باشد؟ « از بدو سلطنت قاجار 
چه صدمات فوق الطاقه به مسلمانان وارد آمده 
و چقدر از ممالك شيعه از ُحسن كفايت آنان 
به دســت كّفار افتاده... دو ثلث تمام از ايران 
رفــت و اين يك ثلث باقى مانده را هم به انحاء 
مختلــف، زمامش را به دســت اجانب دادند... 
گاهــى مبالغ هنگفت قرض كرده و در ممالك 
كفر خرج نمودند و مملكت شــيعه را به رهن 
كّفار دادند. گاهى به دادن امتيازات منحوسه، 
ثروت شيعيان را به مشركين سپردند... گاهى 
خزاين مدفونه ايران را بــه ثََمن بَخس (مبلغ 
ناچيز) به دشمنان دين سپردند... از روزى كه 
تو به سلطنت نشستى همه وعده هاى مشروطه 
را زير پا نهادى... تو دشمن دين و خائن به اين 
مملكت هســتى. من بزودى به ايران مى آيم و 

اعالن جهاد مى كنم...».
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

و تمام پسرانش...
 ايستگاه/ رقيه توسلى واى از ساعتى كه اشك ها، سركش شوند 
و نشــود اطفاى ِهق ِهق كرد...! واى از لحظات سوزنده اى كه انگار در 
تنور باشــى... روى ذغال هاى گداخته... آن وقت كه نمى دانى افكار و 

آرزوهاى كوچكت را در كدام پَستو پنهان كنى و شرمندگى هايت را.
زندگينامه مى خوانم... مشــغول فهميدن سرگذشت بانويى هستم كه 
روزگارى نه چندان دور، ســه دختر و سه پسر به دنيا آورد و به مقام 

مادرى نائل شد... شد مادرجاِن حسين و عباس و حسن.
خودم را گم مى كنم و به دسته گل هاى جوان «خانم ميرآبادى» در قاب 
عكس نگاه مى كنم. ُزل مى زنم به وصال رسيده ها، دلبر ديده ها، قبله دارها.
كه اشــك ها جوالن مى دهند و ُشرُشر مى بارند وقتى مى خوانم مادرى 

كه همه پسرانش را تا جنگ بدرقه كرد... تا آزادى و عزِت وطن.
پشت سيستم نشســته ام اما روحم به تاخت، خيز برمى دارد تا قطعه 
40 گلزار شهداى بهشت زهرا... آنجا كه سه برادر براى سربلندى دين 

و عشق، از دنيا گذشتند.
با ذكر فاتحه، شــهيدان صابرى را مى خوانم... مادرى را كه ســال ها با 
پلك هاى خيس، َســر كرد و دلتنگ شد و دلتنگ شد و دلتنگ شد... 
بى طاقِت خنده ها و نماز شــب خواندن هاى پسرانش... صبوِر عمليات 

بيت المقدس دو، كانال والمرى و فّكه.
دزفوِل آن ها را مرور مى كنم و تا روضه ها مى روم... مى ايســتم آنجا كه 
برگه اعزام از پايگاه شــهيد بهشــتى مخفيانه گرفته مى شود و گردان 
عمار، نيرويى به نام حســن صابرى مى گيرد... در كردستان هم چشم 
بــاز مى كنم... ميان كومله هــا... در طالئيه هم حاضر مى شــوم براى 
تفحص... پادگان دوكوهه هم... آنجا كه مين ها، قلب مادران را نشــانه 

مى روند و دنيا را جانباز مى كنند.
تا صبح هاى جمعه و قطعه شــهداى گمنام و چــاى و حليم و نان و 
پنيرى كه مادر ســه شــهيد خيرات مى كرد... تا كمد يادگارى ها... تا 
پاوه و كربالى پنج و كربالى هشــتِ حلبچه... تا حكايِت تك تيرانداِز 
تخريب چِى عاشــق... و عقب ترها هم... آنجا كه قرار بود با مبارزات، 

رژيم ستمشاهى برچيده شود... 2500 سال تاج بر َسرى.
زندگينامــه اى كــه مى خوانم عجيب نواى دعاى كميــل دارد... نيمه 
شب است... ترجيح مى دهم ديگر نخوابم، بلكه بيدار شوم... مى ايستم 
روبــه روى آيينه راهــرو و از نظر مى گذرانم خــودم را... زيرلبى نجوا 

مى كنم: يا على مدد! چقدر تا سرزمين زندگان، راه دارم.

روزمره نگارى 

گزارش از شخص

مرجِع پيشرو
آيا «آخوند خراسانى» را روس ها مسموم كردند؟ 

زيرآسمان شهر

ايســتگاه/  اينكه 40 ســال از ناپديد شــدن 
امام موســى صدر مى گذرد، هر ســال همزمان 
با ســالروز ناپديد شدن وى، شــايعاتى درباره 
زنده بودن ايشــان داغ مى شود. به همين بهانه 
يادداشــتى را كه محمدرضا كائينى درباره امام 
موسى صدر و شايعات پيرامونش در اينستاگرام 

منتشر كرده است، بخوانيد:

يك: صاحب اين قلم در ربع قرن گذشــته، از سه 
شخصيت با سه سوى مختلف فكرى و در سه تاريخ 
متفاوت شنيده است كه امام موسى صدر در همان 

برهه آغازين دستگيرى، كشته شده است. 
نفر اول، مرحوم شــيخ صــادق خلخالى بود كه 
از اوايل دهه 70 و دوران خانه نشــينى اش، به 
مقتضــاى كنجكاوى شــخصى و خبرنگارى، با 
او صميميتــى يافته بــودم. روزى از وى درباره 
اظهارنظرش در ساليان آغازين انقالب مبنى بر 
كشته شــدن آقاى صدر پرسيدم، او گفت: اين 
را عرفــات به من گفت وچون عرفــات قطعاً از 
سرنوشت آقا موسى خبر داشت و دليل قاطعى 
هم بــر دروغ بودن ســخنش نداشــتم، آن را 
پذيرفتم. نفر دوم، مرحوم سيد صادق طباطبايى 
خواهرزاده امام بود. با او انسى فراوان داشتم كه 
حاصل آن ده ها گفت وگوى منتشر شده و نشده 
اســت. او نيز در محفلى، نتيجــه تقريباً قطعِى 
يافته هاى خود در باره سرنوشــت«دايى جان» 
را -كه محصول پرس وجوهاى غير رســمى از 

دولتمردان كشورهاى اروپايى در سال هاى اوليه 
تأســيس نظام بود- قتل در همان آغاز ربايش 
مى دانست، منتها چون سياست تبليغى خانواده 
بر انگاره حيات آقاى صدر بنيان شده بود و وى 
هم پافشــارى بر آن را مفيد مى دانست، از اعالم 

علنى آن خوددارى مى كرد. 
نفر سوم، مجتبى طالقانى فرزند چپ گراى آيت 
اهللا ســيد محمود طالقانى بود كه هم اينك در 

پاريس اقامت دارد.
 او از ديگران يك قدم پيش گذاشت و بصراحت 
اظهار كرد: دســتگاه اطالعاتــى ليبى چند روز 
پس از علنى شــدن پروژه ربايش، از او خواسته 
است كه شــاخه چِپ مجاهديِن خارج از كشور 
اطالعيه دهد و مســئوليت قتــل آقاى صدر را 
برعهده بگيــرد و در عوض چكى ســفيد امضا 
دريافت كند! او اما، اين پيشنهاد را رد كرده و به 
گاه پرسش از سرنوشت صدر، پاسخ شنيده بود 
كه: چند روز پيش او را در موشــكى گذاشتيم و 

به فضا فرستاديم!
دو: برخــالف برخــى تبليغــات در چند دهه 
اخير، اين قلم در ايــن ماجرا، قذافى را تنها در 
قامت يــك عامل مى بيند و نه آمر؛ شــاهد آن 
نيــز همراهى كامل نهاد هاى امنيتى اســرائيل، 
آمريــكا و انگليس با حكومت ليبى در طول اين 
سال هاســت. آنان در اين چهار دهه، همه چيز 
را براى فشــار بر قذافى بهانه كردند جز ماجراى 
آقاى صــدر را! عللى را هم مى توان براى آن باز 

شناخت ازجمله ايجاد قدرت براى شيعيان لبنان 
پس از قرن هــا عقب ماندگى مزمن، پايه گذارى 
مقاومت در جنوب اين كشــور و احتمال نقش 

آفرينى مؤثر در تحوالت پيش روى ايران.
پى نوشــت اول: از منظر نگارنده، پس از 40 
سال، تكيه بر انگاره حيات امام بال موضوع شده 

و از همين منظر نيز اين متن به قلم آمد.
پى نوشــت دوم: تصوير باال را مرحوم صادق 
طباطبايى پيش از انتشــار در خاطراتش به من 
هديه كرد. او و همسرش در اين تصوير، در كنار 
امام موسى صدر، صادق قطب زاده و منشى وى 

در پاريس ديده مى شوند. 

پس از
40 سال

ايستگاه / بعد از انتشار شايعاتى درباره 
حضور جوان هاى عراقى در مشهد براى 
خوش گذرانى، كاربران فضاى مجازى 
به دعوت آرمين راد، هكر  انقالبى كه 
صفحه هــاى ضدانقالبــى در فضاى 
مجــازى را هك مى كنــد، به توفان 
توييترى جديد با هشتگ #سالم_بر_
محرم، #سالم_بر_حسين پيوسته اند. 

پستى را كه يكى از كاربران منتشر كرده است، مى خوانيد: «خبراى راست و 
دروغ رو نصفه و نيمه باهم مخلوط كرده اند كه بين شيعيان دو كشور اختالف 
بندازند. ما به احترام امام حسين(ع) به صادق شيرازى و طرفدارهاش كارى 
نداريم چه برسه به مردم عراق كه سال هاست به زوار ايرانى خدمت كرده اند. 

اربعين امسال را نگاه كنيد تا معناى اتحاد را بفهميد».

ايســتگاه / بعد از حواشــى حضور 
علــى مطهرى در اصفهان و انتشــار 
فيلم برخورد تنــدش با يك منتقد، 
آقاى مطهرى با انتشــار يك پســت 
اينستاگرامى ماجراى برخورد تندش با 
منتقد را شرح داد و در آخر هم از آقاى 
رسايى خواست فيلم كامل اين ماجرا 
را منتشر  كند تا سوء تفاهم ها برطرف 

شود. آقاى رسايى هم در توييترش نوشت: «مطهرى در اينستاگرام با افتخار 
از اينكه به يك جوان منتقِد همسو و هم خِط با خودش گفته «احمق نادان» 
ياد كرده، ولى حاضر نشده فيلم اين كار افتخار آميز را منتشر كنه! در مجلس 
هم وقتى به همكارش گفت خفه شــو بتمرگ، طبق قانون، اين الفاظ بايد 

درمشروح مذاكرات ذكر مى شد اما حذف شد»!

ايستگاه / چنــدى پيش ضرغامى در 
توييترش نوشــت: «اين همه قانون و 
آيين نامه و تجربــه در زمينه مبارزه با 
فساد هســت، اما چرا تا رهبرى فرمان 
ندهد، عده اى نمى توانند با فساد مبارزه 
كنند»؟ محمود صادقى نماينده مجلس 
هم در پاســخ به آقاى ضرغامى نوشت: 
«تاريخ فرمان رهبرى سال 80 است؛ از 

آن ســال تاكنون دراين باره مكرر صحبت كرده اند ولى عمق و گستره فساد 
بيشتر و بيشــتر شده اســت. چرا»؟ ضرغامى هم دوباره در پاسخ به توييت 
محمودى، نوشت: «فســاد مربوط به هر دو جناح است و در نتيجه مبارزه با 
آن نيز جناحى شــده است! تخم اقدام انقالبى و فراجناحى را هم ملخ خورده 

است. اجماالً»!

مناظره توييترى صادقى و ضرغامى«سالم بر حسين» داغ شد

مجاز آباد

حذف شد!

پول سالمتى را مى خرد؟
هفته نامه ســاينس به پيشرفت 
فناورى هايــى  در  چشــمگير 
مى پــردازد كــه اخيراً ســبب 
زيست شناسى  علم  پيشــرفت 
شده است. اين نشريه مى گويد 
هــر انقالبــى كــه در فناورى 
صورت گرفته ســبب به وجود 
در  بنياديــن  تغييــر  آمــدن 
يك شــاخه علمى نيز شــده و 
زيست شناسى نيز از اين قاعده 
مستثنا نيســت همان گونه كه 
انقالبى  ميكروســكوپ  اختراع 
عظيــم در اين علــم به وجود 

آورد، در ســال هاى گذشته نيز پيشــرفت هاى صورت گرفته از جمله 
ميكروســكوپ الكترونى دنيايى جديد براى زيست شناسان به وجود 
آورده است. اين نشريه همچنين مى خواهد به اين پرسش پاسخ دهد 
كه آيــا آن گونه كه برخى مى گويند ميلياردهــا دالر هزينه مى تواند 

بيمارى العالج آلزايمر را درمان كند؟

نزديكى هر چه بيشتر عربستان و آمريكا
هفته نامه نيوزويك با اختصاص 
عكــس اصلــى روى جلــد به 
بن ســلمان شــاهزاده  محمد 
تنگاتنگ  ارتباط  به  ســعودى، 
ميــان آمريكا و عربســتان در 
آينــده، حداقل از حيث دولتى 
مى پردازد. اين نشريه با انتخاب 
تيتر «دوباره عربستان را بزرگ 
مى كنيم» كه برداشــتى آشكار 
دونالــد  انتخاباتــى  شــعار  از 
آمريكا  با جمله «دوباره  ترامپ 
به  اســت،  بزرگ مى كنيم»  را 
رابطه نزديك و نياز مبرم مركز 
فرمانروايــى عربســتان و كاخ 

ســفيد با يكديگر مى پردازد، حتى اگر در ديگر جنبه ها دو كشــور با 
يكديگر مشكالت جدى داشته باشند.

در باتالق گير كرده
هفته نامــه ويــك در تازه ترين 
شــماره خود با طرحى جذاب 
بــه مشــكالت و  روى جلــد 
دغدغه هــاى دونالــد ترامــپ 
اين  كه  آمريــكا  رئيس جمهور 
روزها بســيار بيشــتر نيز شده 
مى پردازد. اين نشريه با تصوير 
كردن ترامپ كه در باتالق گير 
كرده و همين طور كاخ ســفيد 
كه در دوردست در حال ويران 
باتالق  تيتر «در  اســت،  شدن 
گير كــرده» را انتخــاب كرده 
اســت و مشــكالت قانونى در 

حال افزايش اين روزها كه از همه طرف به سمت ترامپ روانه مى شود 
را بيــش از هر زمان ديگرى مى داند كه او را در خطر از دســت رفتن 

رياست جمهورى اش قرار داده است. 

نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور
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